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AQUÉM LER
ET^y^'^^^ A primeira parte da minha Hiílo-

} I ^^^3 Alcobaça Jilufirada, argui em tres

partes ao R"'° P. M. Francifco de
S.Maria na Chronica dafuaCõ-
gregaçaõ; o Ceo aberto na terra. Naõ
foi a minha têçaó fazer outra cou-

fa , fenaó aquillo mefmo^que fuc-

cede entre EícritoreSjque hejControverterepon-

iosduvidozoSj&defender cada hum afuaverda-

;ie nas matérias, que lhe pertencem; poílb aííirmalo

3feguramente; porque eu fe argui ao P. Francifco de
'3. Maria , também fiz o mefmo a alguns Efcritores

jia minha Ordem,os quais foraò o Reverendiílimo
P.M. Fr. Thomas de Peralta nas fuas noticias de
lOíTeira, olUuftriíIimo Senhor D.Fr. Angel Manri-

i]uefobre a batalha de Aljubarrota , &; o Doutor
iFr.Francifco Brandão íobre S.Domingos Martins;

k naó he de prefumir
,
que eu aos meus Meftres in-

entaíTe desluftrar: porem , naó fe dando maior re-

íaõ, o P.M. Francifco de S.Maria parece queen-

endeo autra couza;& fendo iftodefe arguirem os

Efcritores huns a os outros, trafcendéte por todas as

naterias, por todas as peífoas, ôc por todas as naço-

íns; & naó parto efpecial de inveja dos Portugue-

sesjcomo elle diz no feu Antiloquio, vejo q fe mo-
ira fentidiíHmaméte queixozo; primeiro, do mao
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geniodosfeuscõpatriotaSj&emregundo lugar de
mimj fuppòdo, ou duvidado, fe haveria entrenós

alguma rezaõde aggravoj ou de queixa, entre ami-

nha Religiaòj&: a fua;& efta fua fuppoíiçaò,ou du-

vida, confeíTo ingenuamente, que me cauzou ex-

traordinária admiração j porque quanto a aggravo

particular noíTo^ eu nem de vifta conheço ao P. M.
Srfe o impugnei , foi pello impulfo geral, com que
também impugnei aòs meus efcritores, muito a ca-

zo , &: muito de paíTage; ôc tanto acazo, que deixei

alguns lugares mais, em que também poderá argui-

lo j quais faô entre outros , aonde diz o P. M. que o
Cardeal D. Jorge da Cojfta fesBifpo da Guarda ao

noíTo Abbade D. Fr. Jorge de Melloj porque D.

Jorge de Mello foi Bifpo no anno de 1 5 195 Ôc o
Cardeal D. Jorge morreo no anno de i s 08 ; &: aon-

de diz mais, que o noíTo D. Fr. Eftevaõ de Aguiar
renunciou a Abbadia de Alcobaça pera hir viver

em Xabregas com os feus Cónegos ; porque D. Ef-

tevaõ nunca renunciou , nem em fua vida entra-

rão os Reverendos Padres de S. Eloy no Convento
de Xabregasjmas adiante em tempo do Abbade D.
Fr. Nicolao Vieyra , como ainda moílrarei na 2,.

parte da minha Hiítoria: E quanto aos obfcquios

comuns de Religião, a Religião fempre entendi, q
naõ havia falta nos obfequios da noíFa parte ; &: ne-

íles termos ainda naò acabo de entéder , em que põ-

em o P.M. efta rezaõ de queixa de eu o arguir? Por^

que o efcritor impugnado, pode, & deve defédcr-

fe 5 mas que chegue afazer aggravo de o arguirem,

eonfeíTo , que he o P. M. Francifco deS. xMariao

primeiro, que encontrei entre os efcritores, que ve-

mos



mos impugnados: falvo fe o P. M. fe prezume tam
lelevado,& tanto aíima da claíle geral dos efcrito-

res, que pertêda fer entre todos a exceiçaò da regra;

.pornaó dizer o fupremo Oráculo , a que os outros

ídevamos tributar adoraçoens: & fe esforça mais
meu reparo

, porq pera todas as minhas dema-
iiZias, ( fe o faó ) em que poem o P. M. a fua rezaõ de
jqueixa,elle primeiro me deu exemplo na fua Chro-
^nica; porque as palavras que eu lhe appliquei, elle as

havia dito ao P. M. Purificação;&fe o P.M. S. Ma*
ria as efcreveo primeiro ,

que aggravo , ou injuria,

vim eu a cometer, em as repetir ? Porque naó fei que
Imaiores privilégios fepollaô atribuir ao P. M. Ftaíi'

icifco de S. Maria, que o P. M. Fr. Antonio da Puri-

ificaçaô naõpertenda também gozar: pois o outro
I motivo, de que fe vai o P. M. de que mal tratei grà*

ivemente a dous varoens infignes da fua Congrega-
; çaõ, por mais reflexoens que faífa, ainda naó acabò
ide conhecerem que/ Porque apurar a verdade, ôc
negar com outros Autores o que elles fizeraò^ ou
Inaó fizeraô, he couza taõ uzada, que naó fei outra,

queo feja mais: alem do que o P. Izodoro Triítam
no tempo, &: eftado, em que eu o argui, eraComê-
.datario de i\lcobaça,& em quanto tal, naõfeiqué
parentefco tenha com o P. M, pera elle lhe chamar
Varaó iniigne da fua Congregação ? EquàntO àò
iíeuM. Joaõ,ainda onaõ vemos cànonizadopellã

Igreja; & em quanto a Igreja naò interpõem a fua

^authoridade, nenhuma culpa commetemos, ainda

iquando duvidamos dos milagres dos Santos; fere-

Imos , ou poderemos parecer, menos crédulos ; mas
inaõ aggravamos,nem cometemos alguma culpa, a-

inda



ainda que duvidemos. Quem vira aoP. M.Fran-
cifcode S. Maria, & aos Varoens iníignesdaíua

Congregação, mais perto da feveridade do P. M.
Daniel Papebrochio, & entaò veriamos como paí-

favaõpellos feusrigorozos exames 5 & fendo tudo

iílo verdades notórias,outra vez torno a repetir,que
ainda naõ alcanço, em q aggravaíTe ao P. M. Fran-

cifco de S. Maria, nem aos Varoens inlignes da fua

Congregaçaõ> Eu íim me poderá queixara 6c be po-

de íèr, que com maior rezaõ 5 porque devendo fer

o aíTunto do P. M. huma apologia , & em rigor de
apologia devendo elle naò exceder os termos de
huma juíta defença; oP. M. cortando pellos pre-

ceitos da Arte, fahio fora do feu aílunto pera me
obfervar em pontos, & partes, q naõ lhe tocavaô;

onde o menos, que me impoem,he fazerme Reo de
leza Mageftade Sagrada , & profana ; ou que falei

indecorozamente dos Reys, Principes,& Infantes;

dos Cardeais, dos Pontiíices ,& das Sagradas Reli-

gioens, porem nem com tudo iíTo determino defé-
derme comqueixarmej fenaò cò boas,& folidas re-

zoens, quais convém a hum Varaõ conftante , que
obra feguro na própria conciencia: aíli o vera oP.
M5 que naõ me defendo com palavras, com gritos,

nem com clamo res5 fenaõ cò rezoens folidas , aon-

de a juftiça me favorecer ; &: aonde a naõ tiver, cõ-

feíTarei a verdade facilmente^porque naõ tenho por
injuria o errar j fenaõ, o naõ querer ceder: mas por-

que eftamos em cazo, em que naõ valem palavras,

ifto bafte de Antiloquio.



QUando efla repofta fe ejcrcven, era vivo o P. M. Francifco

de S. Maria ;
'& fuppojlo o levou Dcos para fi^ quando a

mejma repofta anelava pellos Trihunaes das licenças parafe impri-

jnir ; com tudo a vio ainda 5
porque o Autor lhe mandou huma co-

pia &c.

ê
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REPOSTAI.
Ao papel do P. Francifco de S.

Maria.
EMTRES SATISFACOENS APOLOGÉTICAS, CORRESPON-

dentes as tres , que eile chama Liveóítvas minhas , repartio oP.M.
Francifco de S. Maria a luajufta defenfa. Neila primeira Satisfação in-

tenta defendcrfe das minhas impugnaçoens lobre a orde de Chriíto; mas
' porque o P. M. acrcícenta algumas couzas', que parecem fer forado íèu

*; airunro.peraqueeupoíTareíponder atudo irei repartindo porpartesas

luas palavras;& logo a hi dandolhe a repoíla
,
que merecem.

I SATISFAÇÃO I.

. §. I. pag. 12. doP. M. Francifco de S. Maria.

AIS de huma fíiiras , & fuppofiçoenr-feria

ves li ejle Li- proccfjo infinito fe houvefjc de

vro do P. Al. referir tudo o que achei dejle

Chronifta^&fe- género: haftao por exemplo

r7i bem certifi- lugares citados d margem^ nos

car ao curiozo Leitor de huma quais^ & em outros muitos,re~

notávelohfervaçaÕ-, que fts^iís' fereoP.M. as couzas
,
que

he
,
que o P. M. còm repetidf- diz, fem outrofindameto ma-

fma frequência fe lança a a- is que ofeu parecer ^ uzando

\ devinhar no que efcreve^gui- das palavras,{f(pponho) ente-

andofe por infrendas , conje- do;) outras equivalentes a

A ejlas.^
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ejlas. EJle modo de efcrever nefta primeira fatisfiiçaõ \ c

he muito alheo da madureza
,

afer, fobre fe a ordem dc

ér feguvança ^ que fe âezeja Chriílo foi fogeita a ordem
em huma Hijloria grave'- o ef- de Calatrava?E fe o Illiiílrif-

critor hade referir o quepaf- fimo Bifpo D. Joaõ de La-

fou na realidade, & naõ o que mego tirou a dita ordem da

fe lhe reprezenta na imagina- obediência dos Dons Abba^
çaÕ: Conjeãurar

,
inferir des de Alcobaça ? E em [ter-

alguma ves bem fe fofre ; ceiro lugar fobre fe o dito

mas a cadapajfojje infofiveh Bifpo relaxou , ou naõ, a di-

oquefe funda em documentos, ta ordem de Chriílo : & a e-

ou em AA.merece credito^ nao

affijn o que nao tem outrofun-
damento-y mais do que <src.

REPOSTA.
Ais de huma ves dis

o P. M. Francifco

fte intento que fas, nem po-

de fizer
,
que o Abbade D,

Fr. Ranulfo delíc boa conta

do feu governo ; ou que os

noílos Monges dcfte Reyno
foífem eíludar a Univerfida-

de de Navarra? He o prin-

cipio
, que da o P. M. as fuas

fatisfaçoens : & fendo efteo

de S. Maria, que leo principio, fem duvida a obra

o meu Hvroj fefoííeaou- terá muito que ver, & admi-

tro intento , eu o aceitaria rar.

como obfequio: porem pera Argue-me o P. M. de eu

me dar documentos na arte na minha Hiftoria efcrever

de hiftoriar , & pera arguir algumas vezes por conjcdu
defeitos muito fora do feu

aífunto
,
parece que naÕ foi

neceífario ler tanto. O afsú-

M

to próprio do P.M. era defe-

derfe das minhas impugna-

çoens; mas a efte fim
, q fas

,

ou pode fazer,que eu em ou-

tros lugares da minha hifto-

ria (
que naõ tocavaõ ao P.

M. ) efcreveífe por conje-

éluras , ou inferências ? A
matéria da noíía contenda

ras ; mas na falta dc outras

noticias mais certas : & dà

por rezaÕ, que cfte modo dc

efcrever he muito alheo da

fegurança
, que fe dezeja em

huma Hiftoria grave. Antes
de outra couza fera bem cer-

tificar ao curiozo Leitor, q
eíle mefmo P. M. que a-

qui me nota , também efcre-

veo por conjeciuras , & in-

ferências (deixando por bre-

vida-



Vmdicadcí, 5,

vidade infinitos lugares da teza. O eílillo oppofto aef-

;fua Chronica) nefte caderni- te, he, medir a todas as noti-

linho naõ menos de finco ve- cias por huma medida; & ba-

zes; a pag. 28. pag. 86. pag. ptizar, ou a todas como cer-

114. pag. 50. & pag. 1 1 6. E tas,ou a todas como duvido-

na dita pag. 50 obrigado da zas: & iílo he, o que feria in-

ncceífidade , fe esforça em íofrivel , & totalmête alheo

me perfuadir, que nas Hifl:o- da fegurança , que fe dezeja

rias nê tudo podem fercer- naHifi:oria. Neíles termos,

tczas; mas que algumas ve- omeiofeguro, querefiia, he
zes fe ha de eftar pela proba- dar as noticias com a certe-

bilidadê das opinioens , & za, que merccem,o certo co-

pelo que pareceo aos eferi- mocerto, oduvidozocomo
tores por bom difcurfo:de duvidozo: melhor feria faber

forte que de palavra me cen- com certeza, o que foi no tê-

fura o P. M; mas no mefmo po antigo; porem efiTe privi-

i tempo , em que por obra a- legio sò o tiveraõ os Chro-
caba de me imitar : pelo que nifi;as Sagrados: nas Hiílori-

(podemos com muita rezaõ as profanas ( efpecialmente

;dizer , que fua Reverendif- de noticias antigas , qual he

íima tem melhores obras
, q a minha) de força fe haÕ de

palavras. Rcfpondo à fua dizer muitas couzas em du-

jcenfura. vida,tiradas por bom difcur-

I
Efcrevi por inferências , fo: aífim o fizeraô todos os

J& conjeduras
,
por iífo mef- Hifiioriadores , que merece-

V mo, porque fe dezeja na Hi- raõ no Mundo a gloria dc

: ftoria madureza, & feguran- verdadeiros . Na Hiíloria

I ça; & uzei das palavras: 5"/-!/)- Romana achara o P. M. fre-

i ponho,e}iíêdo,pe.\o mefmo ca- quetiílimos Polybio,&Taci-

( zo; porque o Hiíloriador de- to nas conjefluras , & juizes,

í vefallar feguronafua verda- que fe permittem aos Hifto-

:de. A eílencia da Hifi:oria riadoresj & a rezaõ parece
(J

f efi:â na verdade; & pera hum a dâ Curcio no liv.9. Et qui-

; home fallar verdade, necef- dem p/iira tranfcribo
,
qtiam

lifariamente ha de dizer as credo-, namnec affirmarefiif-

j
couzas com.o as fouber ; o tinco, de qiúbus duhito , ncc

I certo como certo, & em dú- fuhdncere ,
qna accepi. Veja

vida,o q naõ fouber com ccr- o que fas Livio no liv. 2 1 . &
hz o que
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o que fazem Davila » Stra-

da, Bentivoglio,Marianno,&

Solis: & neííe género entre

outros , que pudera allegar,

aííim o fes o Re verendiflimo

P. M. Fr. Leaõ de S. Tho-
mas nas fuas Beneditinas

,

tom. I. foi. 558. a Monar-

quia Lufit. p. 6. foi. 508. &
pag. col. I. nos quais

dous lugares , & em outros

muitos, o Author da Monar-
quia uza exprelTamente da

palavra Entendo. O lUuftrif-

fimo D. Rodrigo da Cunha
aqui pag. ^o. o Theatro ge-

nealógico da caza de Souza

foi. 5 1 9. notit. de D. Maria

Paes Ribeyra , com outros

innumeraveis efcritores , &
sò aponto eftes, porque nos

faõ mais familiares. E quan-

to aos titulos do meu livro

(que o P. M. cita , & cenfura

â margem) em todos elles eu

íis, oquedeviajComoHiílo-

riador , ^ profcífa fallar ver-

dade ; o que fe pode ver nos

mefmos lugares citados: he

o primeiro no tit. i . pag. 1 2

.

col. 2. dos Abbades perpétu-

os; no dito lugar o que diíTe

foi, Que o Abbade D. Fr Ra-

nulfo pajjara da vidaprezen-

te , ao que eufitppunha, have-

\ do bem dezempenhada a fna^ obrigação de Abbade^pera que

fora mandado de França a ej-

te Reynopor mJJoP. S. Ber-

nardo: ifto he o que eu diíle,

& diíTe duas couzas ; a pri-

meira certa ; a faber , amor-

te do Abbade ; & outra em
duvida; a faber

,
que o dito

D. Fr. Ranulfo governara

fantamente a fua Abbadia: fe

euefcreveíTe soa pintar, &
sò a fim de querer enfeitar a

efte meu Abbade,diírera del-

le maravilhas do feu gover-

no, ate individuar as muitas

vezes, que foi a Matinas , a

prudência, com que fazia os

capítulos , &c; porem como
eu naÕ tinha noticia certa

deftas maravilhas , ne as po-
dia individuar na falta de

documentos antigos, diíTe

fomente , o que me parecia

por bom difcurfo
; porque

fendo certo, que o dito Ab-
bade foi mandado de Fran-

ça pornoflo P.S. Bernado;&
fuppoílo o bom voto , & ef-

colha ,
que teve o Melifluo

Santo nos negócios, que ma-
nejou, eftava cadente,que o
dito D. Fr. Ranulfo havia de

governar bem ; & por eíle

mefmo ílillo nos outros me-

us lugares , que cita o P. M.,

os quais naõ expendo, por

naõ fazer difuzaõ. Pelo que

fe o P. M. S. Maria molira

dezejar na Hiftoria húa boa

fegurança, tem obrigação de

louvar



Vindicada. 5
louvar, & admittir o meyo, zar das minhas me/mas rezo-

com que eu me fegurei na ens ^fova o meu intento enfei^

^ verdade, do que efcrevi j & tar ao M. JoàÕ: bem vejo, q
; quando naõ feja por efte rei- ajuizou como coftima ; mas he

peito, ao menos peraqnaÕ certo^queneftecazolhenaÕfoi

pareça, que elle nella adver- licito o ajuizar
, porque ofes

tencia
, que a qui me fiis , fe multo contra rezaÕ

,
&jujli'

encontra , & fe efqueííè de íi ça'o meu intento naÕ foi eif^

próprio, no que torna a di- feitar &c.

zer adiante nos feus lugares,

j que citei aííima, nos quais

( todos, como nelles fe pode REPOSTA.
ver,o P.M. efcreveem duvi-

da, & por conjefluras. Nem TVT A5 tenho pera gue
I me poderefponder,fenaõ,o negar, que ajuizei do
) que eu lhe refpondo a elle,& P. M. ilTo meírno, que
; he, ^ os Meftres

, q[
quizeraõ elle fuppoem 5 q era o feu in-

i dar arte a hiftoria , como hú tento enfeitar ao feu M.Joaõ;
I. Luciano: hum Maícardo,hu porem fe me foi licito eííè

' Voífio, &hum Pedro Moy- difcurfo , & fe o fis contra

3 ne, acharão, que naõ encon- rezaõ , & juíliça, naÕ bafta,'

;i
trava , antes confirmava a queodiga o P.Mj eranecef-

V verdade, o dizer certo como lario provalo.

certo , & o duvidozo como
I duvidozoj nemos juizos ,& Do P. M. S. MARI A
; conjeíluras do Hiftoriador pag. 14.

a oíFendem; & por iíTo fe lhe

3 permittem as Oraçoens, que TVT^'' encarecer o ef-

, fingem, as quais ordinária- candalo
,
quemecaU'

mente he certo , que fe naõ za a palavra , Enfei-

!
íizeraõ aíTim. tar

j
palavra 7nais jocoza, que

feria^ em q oP.M.faliou cón-

ico P. M. S. MARIA tra o que devia , com menos

pag. 15. decoro de humVaraÒ taõ in-

figne : os enfeites inventa-

DIs o P. M.Chronifta ^ raÕ-fe no mundo pera enco-

feguindo ofeuefiillof q brir defeitos , ou pera affe^,

fegunào he licito api- ãar perfei^oens nemhumay
; nem
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n€m outra couza fe podia

,

nem devia attribuir a hum
VaraÕj^fial o M. JoaÕ^ de vi-

da perfeitij/íma , Santida-

de heróica: a hum VaraÕ , de

quem diz o Autor do Agiolo-

gioi que merece lugar logo

abãixo dos Santos canoniza-

dos &c.

reposta:

AQui entra o P. M. S.

Maria a arguirme de
of> jj eu fallar com menos
decoro na peíToa do feu Bif-

po JoaÕ ,
allegando contra

mim Autores, & authorida-

des, que opõem immediato

aos Santos da Igreja por fua

exemplar vida , & pela opi-

nião , com ^ morreo, de Sa-

tidade. Porem fera neceíla-

rio certificar ao curiozo

Leitor ,
que todas eílas ale-

gaçoens do P. Mj & quanto

elle vai dizendo, athe o fim

deíle §; nada vem aonolTo

intento; porque a noíFa quef-

tamnáÕ lie fobre a íantida-

de do feu lUuftriífimo Bifpo,

em que eu nem me meti , ne
tinha neceííidade de duvi-

dar; mas he fomente fobre o

que elle fes, quando vizitou

a ordem de Chriílo: & a eíle

intento, que fas, ou pode fa-

zer
,
que o ponha o Agiolo-

giologo abaixo dos Santoá

canonizados? ou que diga a

Monarquia Luzitana,que el-

le morreo com opinião de

Santo? quando ainda no ca-

zo negado que foííè a noíTa

contenda fobre a fantidade

do dito Biípo,eu o podia du-

vidar , & arguir fem lhe fa-

zer injuria , nem ao P. M. atè

que a Igreja o definiífe &ap-
provaíie; moftrarme-hia me-
nos pio, ou menos crédulo:

mas que fizeffe aggravo , illò

de nenhuma forte. Refpon-

do aoP. M.
Argueme o P. M. S.Maria

de eu efcrevcr a palavra £«-

feitar^ dando por rezaõ, que
\

hehuma palavra indecente,

ou menos digna de feappli-.

car ao feu M. JoaÕ. Refpon-
do, que Enfeitar he palavra

indiferente
,
que de fi naõ te

outra bondade , nem outra

malícia, fenaõ, a q toma dos
objedos, a que feapplica;

porque fe dizemos,que fe cn-

feitaõ as Damas, tambe di-

zemos,que fe enfeitaõ os Sã-

ros , os Altares, & as Cru-

zes nos feus dias de feíla. So-

bre tudo, que enfeitar , pela

mcfmaintelligencia, que lhe

dâ o P. M. também fe toma
por afíedar perfeiçoens; &
iíío mefmo he, o que eu quis

dizer
,
que fizera o P. M. ao

feu



Vindicada. j
lèu Meílre Joaõjqúclhe affc- & que raerecco em Roma as

clara algumas perfeiçoens, q eftimaçoens dos Pontifices,

o dito Bifpo naõ tinha ; & & nefte Reyno as de todos
o pude dizer fem defdouro os Príncipes , íeus contem-
do Bifpo

,
porque ninguém poraneos : eííà bem : mas eu

hc, nem pode ferabfoluta- que tenho com toda eíTa la-

mente perfeito. Achei por dainhade virtudesfoufenaõ
j outras noticias

,
que o Bifpo concedo tudo : logo o dito

nenhuma vitoria , nc trium- Bifpo aíTim eftimado , & ve-
( fo alcãqou dos Abbadcs de nerado dos Principes , affim

Alcobaça, nem da ordem de fmto, ou fantilTimo , izentou
Calatrava, quando vizirou a os Cavalleiros de Chrifto da
ordem de Chrifto; & porque ordem de Calatrava , & dos
o P. M. Francifco de S. Ma- Dõs Abbades de Alcobaça,
ria lhe attribuhio na fua q he o ponto da noíla cÕtèn-
Chronica cila vitoria (que fe da ? NaÕ fe fcgue ; & fe naõ
lhe naõ devia

)
por iílo cu fe fegue

,
pcra que faÕ todos

advertidamente uzei dapa- cíles appenços, que ajuntou
lavra Enfeitar

,
porque em o P. Meftre ^ Mas eu quero

inenos fdlabas quer dizer darlhe de barato, que foíTe a
' affcãar perfeiçoens : neíles noíTa queílaÕ fobre a tal fm-
tcrmos,a obrigaçaõ do P.M. tidade do feu lUuílriíTimo

era naÕ fe deter em palavras, Bifpo s nefta fuppoziçaõ , fe

nê gaftar papel em enfeites , cu diííèra que o Bifpo fe en-

mas hir logo à fubftancia do feitara, entaõ fim, teria mais

cazo
,
que era defender, & rezaõ o P.M. pcra me arguir:

fuftcntar, em como o feu II- porem eu naÕ dille que oBif-

luftrilfimo Bifpo alcançara po fc enfeitou , nem que íe

com efíeito a vitoria, que eu pintou; fenaõ que o P. M.era

i lhe negava. Pera mais afear quem o enfeitava, & que lhe

o P. M. a minha palavra En- aíFciSlava as perfeiçoens
, que

feitar , faõ muito para ver o dito Bifpo naõ tinha : &
os meios, a que recorrej que com efte modo de dizer , ne-

o feu Bifpo foi hum Varaõ de nhuma nota pus na peífoa do
. vida perfeitiííima; humVa- feu Bifpo. Provo com hum
I raõ, de quem diz o Agiolo- exemplo : fe eu diceííe do
gio que merece lugar logo meu Melifluo Santo, que fo-

ibaixo dos Santos da Igreja, ra mártir,que excedera a to-
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dos os mártires na conftãcia;

o P. M. me arguiíTe de fup-

pofta eftacxcellencia,he fem

duvida
,
que em o fazer naõ

oííendia a faniidade do meu
glorioíiffimo Padre ; mas a-

quem ofFenderia, feria fomê-

te ao Pregador , que por en-

carecido attribuhio ao Santo

Padre huma perfeiçaõ ,
que

fe lhe naõ devia ;
agora ao

noíTo cazoieu o que diííe foi,

que o P. M, S.Maria moílrà-

ra querer enfeitar ao fcu Bif-

po Joaõ. Se oíFendi nifto,he

evidente que naÕ foi ao Bif-

po, mas ao P. M. que
, (qual

o outro Pregador) intentava

enfeitar ao feu IlluftriíTimo

Bifpo , affe£landolhe trium-

fos, & glorias, que fe lhe naõ
deviaÕ: porem a verdade hc,

que eu nem ao IlluftriíTimo

Bifpo, nem ao P. M. aggra-

vei, nem faltei ao decoro q
a ambos fe devia 5 mas exa-

minei as duvidas , que achei

na matéria , & uzei da acçaÕ

que tinha como efcritor.

DoP. M. S. MARIA
pag. 15

FUnda-fe o P. M. nmitas

vezes no que diz a Mo-
narcjuia Lufitana 5 &he

negocio de grande admiração

que antes de efcrever a pala

vra , Enfeitar , naÒ reparajjc

no que a mefma Monarquia

dis na 6. parte liv. 19. cap.'

7. a cerca do noffò Bifpo , &
a cerca defia mefina refor-

ma : a cerca da reforma dis -

era o Bifpo D. Joaõpefoa ca-

pas ((src. d cerca do nojfo Bif-

po^ d lem daspalavras referi-

das^ lhefaz hum largo pane

-

gerico , em q refere os illuftres

progrejfos dafua vida^& gra-

de eftimaçaÕ em que afua pef-

foa érc.

A
REPOSTA.

Monarquia Luíitana

he hum dos Autores

mais graves
,
que te-

mos em Portugal ; & fendo

pera mim Autor tanto de

caza, foi fuperfluidade por

em queftaÕ,fe eu a vi,ou naõ
vi, antes de efcrever a pala-

vra Enfeitar; mas antes por-

que a vi, por iflb mefmo ar-

gui ao P.M:No lugar aqui ci-

tado naõ falia a Monarquia

ao nolTo intento
,
porque ja

dice que a nolía qeuftaõ naõ

era fobre a fintidade do Bif-.

po, mas fobre a vizita que el-

le fes na ordem militar de

Chrifto; & a efte intento , q
vem, ou que faz,dizera Mo-
narquia que morreo o Biípo

com opinião de fmtidade ?

Adi-



Adiante, quando ja o P. M.
fê meta na noíla queftaõ, ve-

râ, que he cõtra elle a autho-

ridade da Monarquia ; & o
íLeitor leve daqui emlcm-
; branca eíle grade empenho

,

que moftra ter nefte lugar o

P. M; pera que eu cfteja pela

)Monarquiaj porque ohave-
:raos de ver brevemente ja de

loutro acordo, &todo empe-
I nhado,em que eu o naõ creisj

lá no mefmo lugar aonde a

Monarquia fas contra elle.

Do P.M.S. MARIA
§. 2 . pag. 1 6.

PRofegue oV. M. dizendo:

q os meus enfeites f? en-

caminharaô a mojlrar o

\iíalor^que o noffo Bifpotevey

\em contender naõ menos
, que

cõ toda a authoridade^ & ref-

peito dos Dons Abbades de Al-

' cobaça ; 'is^ que por ijjo mefmo

:&c. Valhame Deos cõ talpro-

: fòpopeya^& pÕpa depalavrasl

\qiie mais poderá dizer dos Su-

imos Pontífices^ ou do Sagrado

\ CoHegio dos Cardeães? iflofim^

\quehe enfeitar o P. M. aosfe-

os Abbades antigos^ como tam-

; bemfas aos Modernos , dando-

lhe a fenhoria ,
quefe lhe naõ

coftuma dar ,
é" cpie lhe naÕ

.<ÍSr-C.

reposta;

CLama o P. M. a Deos
pela minha , a que elle

chama proíbpopeya
,

porqonaõ hejmas clamou fê

duvida primeiro que eu o fi-

2eíle por tanta digreíTaÕjtan-

to rodeo , & tanto fiillar fora

da forma , como o P. M. vai

fazendo. A noíTa duvida he,

fobre fe o llluílriíTimo Bifpo

D. Joaõ izentou a ordem de
Chriílo dos Dons Abbades
de Alcobaça:& pera ferefol-

ver cfta minha duvida, a que
vê as minhas chamadas pro-

fopopeyas ? ou que fazê qua-

tas figuras, & tropos dà de ÍI

a oratória ? Se a duvida foííè

fobre o meu cftillo , entaõ bê
poderia o P.M. glozar, & ar-

guir a minha pompa de pala-

vras; mas o intento da vizita

do Bifpo , bem pudera, fcm

perder nada da fua defeza,

deixarfe deíTe trabalho. Diz
também o P. M. que eu fou,

o q enfeito aos meus Abba-
des: íeja; mas que eu os enfei-

te , iflo por ventura alivia os

defcuidos doP. M? os enfei-

tes , ou mais propriamente

as galas, de q eu veíl:i na mi-

nha Hiftoria aos meus Abba-
des antigos , naõ foraÕ galas

empreitadas , nem alheas da

B fua
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fua grandeza ; mas foraõ ga-

las fiiaS próprias
,
que elles

defpiraõ no dia da morte, &
eu lhe tornei a veftir na nova

vida, que lhe dei
,
por meio

da minha Hiftoria. Hú def-

tes enfeites
,
que gloza o P.

M. he a fenhoria da Dedica-

tória : porem com menos re-

zaõ; por^ os Reys daõ trata-

mento de Bifpo nas fuas car-

tas aos Dos Abbades de Al-

cobaça,& lhefallaõ affim:7íí'-

verendo Abbade de Alcobaça

amigo: Eu El-Rey vos envio

muitofaudar iyc; O que he

tratamento de Bifpo;porq sò

aos Bifpos , aífim em Portu-

gal , como em Caílella , cha-

maõ os Reys Reverendo: & o

tratamento de Bifpo nao fe

pode duvidar de q leva con-

íigo a Senhoria implicita. He
anncxo o officio de Efmoler

Mor à dignidade Abbacial

de Alcobaça ;
pelo que feria

menos grãdeza da Coroa de

Portugal fefervife efte offi-

cio peíToa
,

que foíTe menos
de Bifpo ;

quando em Fran-

ga , Hefpanha, & nos outros

Reynos da Chriftandade , o
fervem os maioresBifpos da-

quelles eftados. E q os nof-

fosReys dçm tratamento de

Bifpo aos Dons Abbades de
Alcobaça , moftrarei na fe-

gunda parte da minha Hifto-

ria, por muitas cartas que te-

mos no noííb Cartório , afli-

nadas pelos fenhores Reys
D. joaõIV. D. AffonçoVI.

& D. Pedro II. as quais naó

poíTo lançar aqui por naõ fa-

zer mais difuzo efte papel.

Também tem Senhoria^ por-

que precedem em quanto ta-

is Abbades de Alcobaça aos

Meftres das ordes Militares:

affim omoftreina minhaHif-

toria tit. 15. pag. 575. &o
tem a Monarquia Lufitana

part. 5 . foi. 1 8 1 . & os Meftres

tem^Senhoria IlluftriJJitna; &
o de Malta Eminêcia-Sim^ict

Monteza iliujl. p.-^.mm. 164..

Neftes termos fe o D. Abba-
de de Alcobaça tem nefte

Reyno o primeiro lugar , &
os Meftres o fegundo dando-
fe aos Meftres UluftriJJma^&c

Eminência; porque naõ daria

eu Senhoria aos Dons Abba-
des ^ E em quanto Geral da
ordem de S. Bernardo, goza

das mefmas prerogativas fe-

culares-, & ecclefiafticas do
nofíb Reverendiííimo Ci-

ftercienfe,porhuma Bulla de

Clemente VIÍI. & outra de

Gregorio XIV. que darei na

2. parte; &o ReverediíTimo

Ciftercienfe vindo a Hefpa-

nha tem tratamento gran-

de-, Sampcr citado, Caramu-

el, & outros: & a hum^^vw;-

de
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de de Hefpanha fem lhe fa-

zer grande favor , bem pode
P. M. dar Senhoria.

' Do P.M. S. MARIA
pag. 17.

QUe dependência , ou te-

mor podia ter dos Ab-

W"
bades de Alcobaça hum

1 Bifpo conftituido como tal em
taõ alta dignidade , chamado

pera aqtiella vizita por hum
Infante de Portugal, isr ajfi(li-

do com os poderes do Sumo Pon-

tífice? Seria porque {comodis

o P. M. pag. 79. d9 feuappa-
vato col. 2 .) qua/i todos os Ab-
bades perpétuos de Alcobaça

foraõ Príncipes? Alguma re~

: %aô teria o P.M.fe afjimforas

'porem eu reparei &c.

? R E P O S T A.

SEm preceder outro algu

exórdio , & fem propor

ainda o P. M. os termos

da noíracjueftaÕ , ne darão

Leitor clareza alguma do q
vai dizendo, vem perguntã-

I do neíle §:que dependência,

II ou temor podia ter dos Dons
' Abbades de Alcobaça o feu

I

Meftre JoaÕ/ E porque,) po-

de duvidar o Leitor ) o cazo

j
prezête foi cazo de dezafio^

'Ou o Abbade pertenderia

II
algumas ordens do Bifpo D.
JoaÕf* Pois fe nem os Abba-
des queriaõ ordens, nem o
cazo em queeííamos foi ca-

zo de dezafio, a que vê aqui

a dependência,nem o temor>

que poderia ter o Bifpo dos

noflos Abbades,nem os Ab-
bades do Biípo ? Porque fe o
P. M. vai encaminhando ef-

tas tabalioas pera a izençaÕ

da ordê de Chrifto, eíTe ne-

gocio naõ fe houve de fazer

por meios indiredos de me-
dos, nem dependências; mas
de duashuma; ou oBifpo te-

ve authoridade Apoílolica

pera izentar a dita ordê dos

Abbades de Alcobaça , & a

izentou com effeito , ou mô?
A efte ponto he que havia

de vir o P. M. com rezoens

folidas, & documentos au-

tênticos; & naõ andar def-

de o principio jugando de
palavras, ícm nos dizer cou-

zaquefiça, nem deffaçaao

noílò intento; & íè naÕ veja:

Duvida o P. M. que temor,

ou dependência podia ter o

BifpoD.JoaÕ dosDons Ab-
bades de Alcobaça ? RefpÕ-

do: que nem temor, nem de-

pendência. Porem os Abba-
des governavaõ a ordem de
Chrifto pela Bulla daCrea-

çaô da dita ordem,a qual pe-

ra o Bifpo a revogar, naõ ba-

B z ftava
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ílava que foíTe independente

dos Abbades, mas eranecef-

fario, que tiveíTe authorida-

de da Santa See Apoftolica

pera o poder fazer : & athe

qui ainda nos naõ confta q
a tiveffe, nem o P. M. o mof-
trou; & confequentemente ,

nem que izentaííè a dita or-

dem dos noííbs Abbades. Eis

aqui tem o P. M; que ainda

eftamos comoeftavamos an-

tes do feu caderninho, ainda

no principio da noíía que-

ftaõ , fcm o P. M. (havendo

fallado tanto,) ter dito huma
rezaõ ao noílo intento. Mas
pois ja eftou criminpzo de
fazer gaftos fuperfluos de pa-

pel, & tinta, ainda que perca

o meu tempo (que pudera

melhor empregar na conti-

nuação da minha Hiftoria , )

quero refponder a eftas pala-

vras do P. M.
Hum Bifpo conílituido

como tal, entaõ aha dignida-

de, bem podia naõ ter temor

dos Dons Abbades de Al-

cobaça
5
porem hum Abba-

de perpetuo de Alcobaça
,

conftituido como tal , entaõ

alta dignidade, sepre a ilhar-

ga dos Reys
,
por rezaõ do

feu officio de Efmoler Mor,
folgaríamos de faber doP.
M. que rezaÕ,ou motivo po-

deria tçr
,
pera ter temor

, do

Alcobaça
Bifpo D. Joaõ.''Alem do que,

fc o P. M. nefta nollã contê-

da pretende acolherfe a Sa-

grado, ainda que nos Abba-
des falte a coníagraçaõ; de
dignidade a dignidade pou-
ca diífcrença vai:porquc am-
bos, oAbbade, & o Bifpo,

fiÕ dignidades na Igreja , &
cm direito vem o Abbade no
mefmo nome de Bifpo:& em
quanto Abbade de Alcoba-
ça muito maior couza fem
comparaçaõ foraõ os perpé-

tuos nas regalias, que alguns

Bifpos no Rcyno. Pera pro-

va deíla verdade oíFereço

quanto efcrevi na minha Hi-
ftoria

;
aqui dou fomente ef-

ta rezaõ: Hum Bifpo (& feja

o M. Joaõ em que eftamos)

era dos fegundos entre os

Prelados Sagrados de Por-

tugal
, porque o primeiro, &

Primas he o Arcebifpo de
Braga ; & o D. Abbade de
Alcobaça he o primeiro, &
Primas entre os Prelados ec-

clefiafticos naõ Sagrados

:

aífi o moftrei no tit. 1 5 . da

minha Hiftoria^ & he muito
mais, &c muito maior couza,

& muito maior excellencia,

fcr o primeiro entre os pa-

ftores dos montes Alpes,que

naõ ofegundo entre os Sena-

dores da mefma Roma : Foi

voto, & penfamcntd heróico

digno
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idigno do gene"ozo animo de £izer a vizita, da hi naõ fe fe-

Julio Ceíarjaffim o tem, por gue que quizeííe fer coca, c5
authoridade de Plutarco

,
a que o dito Biípo atemorizaf-

Monarquia Lufitana na pri- íe aos noííos Abbades. Adi-
meira parte liv.4.cap.i.pag. ante, a foi. 28. deftc feu ca-

522. Pelo que pclToa por peí- derninho, conhecera o P.M.
: íba, & grande por grande, por expcriêcia própria, qual

(antes hú Abbade perpetuo dos dous foi mais poderozo/
de Alcobaça, que naÕ o Bif- Porque nos ha de confeíTar ^
po Meftre Joaõ. E quãto aos o feu Bifpo , com todos eíTes

: poderes do Summo Pontifi- poderes, que trazia no feio,

: ce,fe o llluílrilfimo Bifpo D. & naÕ obítante toda eílà va-

I Joaõ os trazia do Papa Eu- lentia de que o P. M. o vem
; génio 4. também os Revere- enfeitando,clle naÕ pode ve-

i diífimos Dõs Abbades os ti- cer a repugnância que lhe fi-

nhaÕ do PapaJoaÕ2 2 .naBuI - zeraÕ os Abbades ; nem pe-

la daCreaçaÕ daordejmas de eíFeituar a izençaõ daor-
' antes os poderes de q u^avaõ dem de Chrifto, pera que foi

os Abbades eraõ mais efti- chamado , & bufcado : leve

raaveis , & maiores, que naõ iílo na lembrança o Leitor,

os que trazia o Bifpo : porq pera que note de caminho
, os Dons Abbades eraõ per- a inconftancia do P. M; aqui

petuos , & ordinários; &a pintando ao feu Bifpo huma
commiífaõ do Bifpo foi de- rocha incontraftavel, & adi-

legada, & por huma ves fo- ante as ditas/ò/. 2 8. confef-

mente,que com qualquer le- findo mizeravelmente , que
• ve, &frivola rezaõdcem- achou o dito Bifpo contra-

i bargos, que lhe puzcílem os diçoes nos Abbades, as qua-

. Abbades , fe podia embara- is naõ pode vencer.

I çar , & defvanecer. E quan-

I

to aos poderes , ou authori- Do P. M. S. MARIA
i dade do Infante D. Henri- pag. 17.

G que , como o P. M. naõ apõ-

|!ta caufa alguma particular ,
Eria^ porque ^ comodiso

' pela qual devamos fuppor a- O P-^-fo fèu apparato^qua-

o dito Infante parcial pelo zi todos os Abbades perpe-

iiBifpo contra os Abbades , fe ttios de Alcobaça foraõ Prhi^

ellc chamou ao Bifpo pera clpcs Alguma rezaÕ teria o
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P. M.fe affimfora-, mas repa-

rei^que de 29. Abbades perpé-

tuos^ deque o P.M.trata^so de

tres nos dis queforaô de illuf-

tre nacimento : dos outros, ou

confejja que lhe naÕ[abe a ge-

ração, ou do que delies dis fe

colhe, que naõpajfavaÕ de no-

bres; logo comofèpode érc.

REPOSTA.

P Rofeguindo o P. M. San-
^ ta Maria no feu empenho
de nos andar caçando cÕ di-

greííoens , vem agora ( mas
naõ fei a que fim) pondo em
queílaõ fe foraõ Príncipes os

Abbades perpétuos de Al-
cobaça ? E que importa iílb

ao P. M.^ ou em que o alivia

dos feus defcuidos, que fof-

fem, ou naõ Príncipes os di-

tos Abbades? Mas que remé-
dio ? Su?nus debitores fapie-

tibíis é"í^.R_efpondo, que dif-

íe no meu Apparato (& aqui

o torno a dizer
)
que foraÕ

Príncipes os Abbades perpé-

tuos de Alcobaça ; os mais

por nacimento, & todos por

eleição: aflim he Principeo

Papa, osBifpos, El-Rey de

Polónia, os Emparadoresde
Alemanha , o Magiftrado de

Veneza , os Eleitores, &
qualquer íoberano : aflim fe

vè cm Efther cap. 1 6. Pfalm.

2. 75. cap. 1 1 . glofà Cle-

ment. I. de Baptismo: Angeli
ac fcribentes proami : tnjlit.

verbo Romanus Princeps: Pe-

trus,Gregorius,de republi. lib.

6.pertotum: Bodin: de repu-

blica Lui. 2, cap. 5. Lorino,

Pinedo, Pereira, que cita, &
fegue Salzedo , & outros

muitos ; com todos os quais

convém os Dons Abbades
de Alcobaça na grandeza de

Principes. Principe he todo

a quelle grande,que tem vaf-

falos próprios; que he íenhor

de terras,Villas, ou Cidades;

& he o primeiro na fua Re-
publica; aíTimo tem -^gidio

de regimin. Princlp. Langio

no Florilogio magno verbo

Princeps, & com outros mui-

tos Anioxfà-.Princeps dicitury

qui aliquot urbes
, feu civita-

tesfubfe tenet , diãus Prin-

ceps
, quafi primum caput

;

princeps , id eft,prÍ7num locum

tenens;&c ainda fe chamaô af-

fim os q prezidê a algu offici-

o,ou occupaçaõ;& da accep-

faõ defte nome late Francif

:

AXitv.Hierarchia ecclefi.lib.i.

fec. 2

.

cap. I . ér lib. i^.cap. 2 . ur.

5. loan. lacoh fpeidan. Not.

lurid. Hlflor. polit. lit. F. n.

40. Befjol. in thefãur. lit. F.

75. Sandoval hifi. deles 5.

Rcysem D. Alonfo: ibifol.^^y.

Gonça-
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Gonçalo Nunes Príncipe , Al-

varo Dias Príncipe. Diego REPOSTA.'
Sanches Príncipe

, Bernardo ,j

Rodrigues Principe^Pedi'0 Al- C (Jppoílo , como acabei

ves Príncipe ; os quais predi- ^ de moílrar
,
que efte no-

I cados de grandeza todos cÕ- me Príncipe tê a efphera mais
correm na pefíoa dos Dons ampla do que intentava o P.

Abbades de Alcobaça
;
por- M. agora feguefe ainda cÕtra

que em quanto Abbades í-iõ elle
,
que o titulo de Princi-

Iiuraa dignidade, que em di- pe fe dà c5 a mefma proprie-

reito vem debaixo do nome dade, naõ fo aos filhos dos
, de Bifpo ; & em quanto tal Reys , mas também a todos

Abbade,faõ os primeiros en- os que faÕ Príncipes, ou por
j tre os ecclcziafticos naÕ fa- nacimento , ou por eleição:

• grados do Reynoj faÕ o pri- mas antes , fendo , como he/

meiro Magiílrado no feu ter- eíla verdade taõ clara,& no-

ritorioj& íènhores de terras, toria,admiro muito ao P. M.
Villas, & vaílallos : pelo que ^ efcreveííè aíTim taÕ de fa-

pouco favor lhe fará o P. M. cil, que o titulo de Príncipe

] em lhe dar a denominação sò fe dava propriamente aos

; de Príncipes, quãdo elles em filhos dos Reys í porque foi

; verdade o faÕ, & peíTuem cõ negar a propriedade cÕ que
1 efíeito as mefmas grandezas, fe dà o dito titulo em pri-

que conflituem aos outros na meiro lugar ao Papa, aos

alteza de Príncipes. Príncipes Eleytores, aos Po-

tentados de Itália, aosDu-
• Do P. M. S. MARIA ques de Sabóia , & a outros

r pag. 18. innumeraveis que naÕ faõ

Reys , nem filhos de Reys.

ESte nome sofeda compro- Foi negar o titulo de Princi-

priedade'aosfilhosdos Re- pe aos Trajanos, aosVcfpa-

\\ys^<(sr naõ aos homens Illujlres^ zianos, aos Nervas , & a ou-
• muito menos aos nobres; & tros muitos Emperadores

\muito menosfe pode dar aquel- Romanos, que nacendo ain-

\ les de quem fe ignora a gera- da menos de nobres, morre-

\çaÕ'- Pois que grandezasifaõ raõ Príncipes, & Senhores

Siflas dos Dons Abbades de Al- do mundo; com o noíTo in-

, cohaça de que is-c. figne Portuguez El-Rey Vu-
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amba
,
que fem embargo de

íer lavrador, foi coroado, &
ungido Principe dos Godos
de Hefpanha. E íb todos ef-

tes exemplos ainda naõ baf-

taÕ pera fazer focegar o ef-

crupulo do P. M; lhe dare-

mos ainda outro de fé do
Evangelho de S. JoaÕ : Ni-
codemus,he certo, que ne foi

Rey, nem filho de Rey, nem
tinha parentefco algum com
Herodes Rey no feu tempo

<3e ludea; & fem embargo de
o naõ fer,o Evangeliíta S.Io-

aõ deulhe o titulo de Princi-

pe: Erat homo exPharifceis

Nicodemus nomine
,
Pfinceps

ludaorú. loan. ^.Agora de

duas huma ; ou o Evangelif-

ta S. loaô aqui fes mal , ou

naõ? fe fes mal diga-o o P.M;

& fe deu juílamente o titulo

de Principe a Nicodemus,

que nem era Rey, nem filho

de Rey; confefíe o P. M. que

naõ tem rezaõ,em querer re-

ílringir o dito titulo a sò os

filhos dos Reys. Eu bem en-

tendo o conceito doP. M.j

como ve, que nefteReyno

cntêdemos pelo nome Prin-

cipe ao filho herdeiro do
Rey, com eíTe tal fundamen-

to me quis arguir de eu dar

o mefmo titulo aos Dõs Ab-
•bades de Alcobaça, & de ca^

minho notar aos mefmos

Abbades ; ou pôr nota na fua

nobreza , por naÕ fibermos

hoje a geraçaõ de todos: po-

rem fe o P. M. Santa Maria

fe quer por no rigor do uzo,

naõ fes bem em dizer aífim

abfolutamente , que fe dava

o titulo de Principe a sò os

filhos dos Reys; porque naõ

fe dà a todos, mas fomente a-

os primogénitos , & herdei-

ros doReyno: ouvieíTe efta

dignidade aos pimogenitos

dos Reys de Hefpanha do
tempo de El-Rey D. loaÕ o

I . a imitaçaõ del-Rey de In-

glaterra, como quer Salazar

de Mendonça ,
origen de las

dignidades de Cíz/?/7/í!!,Zurita,

an.part. z, lih. lo. cap. 47.
Garibay /jí/?. lih. Hj.cap. i^.'

& Narbona de cetate ad aãus
hmnanos reqmjita art. 17. q.

I, «.45. ou fe deduza dos

Romanos como quer Moli-

na de Primogeniis lih. 5 . cap.

6.11. 21. viàe Salzedo uhifu-
pra : os filhos fcgundos, que

faÕ igualmente filhos de Rey
chamaÕ-fe Infantes. O P.M.

levantou a maõ, ao que lhe

parecia, pera me ferir sò

amim
; porem o golpe veio

a cahir fobre muita gente, &
boa: porque fe o titulo de

Principe he impróprio,& in-

divido a todos aqueIles,quG

naõ forem filhos de Rey, an-

dou

I



bu muito mal o Senhor D.
^Vffonço Henriques em fe

intitular Príncipe dos Portu-

;uezes antes da batalha do
ampo de Ourique, vifto em

tEomo naõ era filho de Rey:
[ ndaraÕ muito mal todos os

ííiíloriadores em darem o
j lito titulo a todos osgran-

Iies,
que nomeamos affima

,

\c a todos os Principes, que
làõ ramos das cazas Reais ;&
inalmente a todos os homes
amozos do mundo,os quais,

em comparaçaÕ, faÕ muitos
nais, que os filhos herdei-

ros dos Reys. E quanto ao

l emoque, que por entre os

; ledos deixou cahir o P. M;
:lizendo;que muito menos fe

ileviadaro titulo de Princi-

oea huns Abbades,dc quem
i è ignora a geraçaõ ; refpon-

]ilo, que aíTim he, que naõ fa-

demos hoje a geraçaõ de

nuitos dos Abbades antigos

le Alcobaça; porem, cÕ tu-

lo iííb, temos obrigaçaÕ de

1 intender, & fuppor
,
que to-

:los foraõ illuftres, & Prin-

q;ipes por nafcimento. Porq^

?or duas rezoens evidentes:

i primeira, pelos vermos cÕ
lumia efpoza taõ illuftre a

iReal Abbadia de Alcobaça,

ffenhora verdadeiramente

iPrinceza , filha & feitura de

:R.eys, May de Principes , &

mia. 17
de muitos filhos a todas as

luzes nobiliíTimos : a outra

rezaÕ he
, pelos vermos fer-

vir os officios mais illuflres

da Monarquia , & empare-
lhar com os maiores fenho-

res deite Reyno; por vermos,
que huns foraõ Embaixado-
res extraordinários , outros

Confclheiros de eflado , ou-
tros Capellacns mores : oc^

cupaçoens,que naõ confente

os Reys , cm quem naõ he
Principe por nafcimento.Ou
o P. M. naõ leo a minha Hi-
fi:oria as vezes, que nos difi!è

no principio; ou, fe a leo,foi

muito de leve , & fem fiizer

fobre ella a reflexão, que de-

via fazer, como douto; por-

que vendo elle que os Ab-
bades antigos igualavaõ c5
o Arcebifpo dcBraga, como
fcleno meu titulo 5. quefe
lhes deu apreeedencia, & ^
precediaõ com eíFeito aos

Meflres das ordes militares ,

que vieraÕ fer os Infantes cÕ
outras mais excellêcias, que
là diilè na minha Hiíloria, ti-

nha obrigaçaÕ de concide-

rar, que tais Abbades, como
efl;es, naÕ podiaõ fer homens
ordinários : conhece-os o P.

M. jh muito difFerentes,quã-

to vai de hu Abbade trien-

nal , a hum Abbade perpe-

tuo
j
que fe elles ainda hoje

C foííèm
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foíTem perpétuos, certamete apareceíTe em Fraca no nof-'

que naó poria em publico o fo Mofteiro Floriacenfe hum
P. M.com tanta facilidad e os documento antigo

,
que nos

feus efcrupulos, que forma deu a primeira certeza da fua

contra a grandeza delles. E Real afcendecia.Agora per-

fuppofto que là pareça, que gunto: & antes de apparecer

deminue alguma couza na efíè documento, faria boni

grãdeza dos ditos Abbades, juizo o P. M. duvidando da

cfte tal naõ llibermos hoje nobreza do Sercniflimo Cõ-
dos Pays, & afcendencias de de

,
por fe lhe naò faberem

todos ;
porem iífo fera pera os Pays, nem o naícimento?

entre homês pouco noticio- He certo, que naõ; mas fem-

zosj que pera nos,os que tra- prc o devia conciderar nobi-

zemos asHiílorias deHef- biliílimo, & ornado de fan-

panha entre maõs , & fabe- gue Real. Mas porq f fenaõ

mos dos defcuidos dos nof- tinha noticia , nem certeza

fos antigos, ainda em mate- de quem foraõ feus Pays,que

rias muito mais relevantes, he o principio, ou premiífa,

nem nos admira efla falta,nê donde fe tira, & conhece a

delia fiizemos argumento em nobreza de cada hum ? Di-

defdouro dos noíTos Abba- rei; por duas rczoens: a pri-.

des. E fenaõ refpondame o meira, pelo ver cazado com
P. M. a efta paridade: O Se- huma efpoza ,

que era Prin-

reniííimo Conde D. Henri- cezaj a fegunda, pelo ver fe-i

que , tronco da caza Real, nhor das terras de Portugal,

viveo, & morreo nefte Rey- Neila fuppoziçaõ do alro ef-

no; & foi fenhor delle mui- tado do Conde , tinha obri-

tos annos ; & com tudo foi gaçaõ o P. M de fempre »
taô ingrata a antiguidade à conciderar nobiliirimo,&: dei

fua Real peííoa , q naõ hou- attribuir a falta de naõ faber->

ve no feu tempo hum curió- mos a fua geração, naõ à fal-

zo, que nos deixaíTe a noti- ta de nobreza,mas ao defcui-

cia dos Pays , & afcendencia do dos antigos , notório , &
do dito Principe; & aífim ef- geral em Hefpanha ; os quais

teve fem fabermos com cer- taõ pouco advertirão em
teza a fua geração , naõ me- deixarem noticia de fi na lé-

nos de quatro feculos: & ne branca da pofteridade. Fun-

ainda hoje íe faberia,fe Ih naõ dafe eíla verdade na pratica

com-
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qommua dos Philofophos , ta do conhecimento dos Pa-

de que todas as couzas, ou ys) tirar a nobreza donafci-

.fejano Fiíco , ou no Moral, mento pelos eíTeitos pofte-

I fe conhecem ,& podem CO- riores : ifto he
,
peias acções

nhecer
,
por dousmodosj a do íbgeito, & afsúptos a que

priori, ^ ã po/leriori: iftohe, o vemos applicado, ou pelos

ipu pelas cauías , & principi- officios nobres, em que o ve-

fís donde procede , ou pelos mos fcrvir: Pudera trazer in-

ifeuseíFeitos
,
&confequen- numeráveis exemplos a eíle

cias do feu eílido ; & quan- propozitoj bafte eí1:e,porque

;!do naõ temos premiíTas, dõ- participa de ambas as erudi-

dcpoíTamos formar onoíTo çoens Migrada, & profana,

conhecimento ?/ priori, enfi- O mefmo Cyro(de quem fa-

ma amcfma Philofophia, que lou Ifaias nocap. 45. Efdras

Sidevemos recorrer ao conhe- cap. i . do primeiro livroj &
cimento pofterior; mas antes 2. Paralipora. cap. 36. ) era

cfte tal conhecimento pare- no tempo de Aftyages Rey
ce fer maisfeguro , & menos dos Medos hú humilde pa-

fogeito a erros , & a engano; ftor, fegundo lemos em Plu-

; porque Chrifto Scnhoi: noíTo tarcho,& na Officina de Ra-
1 quando avizou a feus Di- vííÍo//uç,í'í?/>. 22; fendo pa-

ícipulos, que fe naÕ enganaf- ftor sepre, quãdo jugava cõ-

lifemcom osfalfosProphetas, os outros, clle havia de fer o
jmaÕ os rcmeteo ao conheci- principal,& maior; & os ou-
t mento ^^mr/, mas eníinou- tros paílores, quizeííem, ou

: os a que fe governaflèm pe- naÕ quizeíTcm , haviaõ de fà-

' los eííeitos
,
que he o conhe- zer o papel de vaííalos feus;

! cimento pofterior
, afruãi- êz ainda q o exercido era de

! bus eorum cognoícetis eos: Ma~ jogo, o paftor Cyrocaíliga-

th. 7. Nem pareça ao Leitor va aos que erravaõ com tan-

que eftc modo de conhecer ta fobcrania, que por queixa

a pofteriori he alheo, ouim - de hum chegou afabeloEl-

proprio da matéria prezen- Rey Aftyages: o qual fazen-

te,em que eftamos, da nobre- do vir a Cyro diante de íí

za do nafcimcnto; porq tam- (porque naõ lhe paliava por

bem fe admitte neftamefma penfamento, que elle pudef-

I

matéria; & he hum dos aâos fe fer) o reprehendeo pela

I
da prudêcia difcreta (na fal- feveridade,qne uzavacom os

Ca com
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companheiros , & por fem-

pre querer fer o maior no jo-

go; mas Cyro lhe deu huma
repoíla taÕ generoza

,
por

ella, & pelo exercido de fe

fazer Rey lhe cõjcfturou, &
divifou Aílyages por entre

as pelles (de que vinha veffi-

do) o fangue Real
, q em ef-

feito tinha,- porque ainda

q

roubado, denegrido , & re-

duzido pela tyrannia de íeu

Avo a hum humilde , & ruf-

tíco paílor, era Cyro filho

da Infanta Mandanes. Agora
ao noílo cazo. Se oP. M.
Francifco de Satã Maria fo-

bre eíle cazo dosnoíTosAb-

bades fizeffe a reflexão
,
que

devia fazer,como douto,cer-

tamente que naó poria em
publico as fuas duvidas, que

formou contra a nobreza dos

ditos Abbades; porque ain-

da q naõ tiveílc noticia dos

Pays, & aíctndetes dos mef-

raos Abbades , tinha outro

conhecimento apofteriori ,

pelo qual(na filta do primei-

ro ) era obrigado a gover-

narfe: naÕ tinha, nem nos a

temos, a noticia dos Pays,

^& Avos dos Dons Abbades

de Alcobaça; porem na fal-

Veja-fe. deííà primeira , tinha a fe-

gunda noticia dos nobihiíi-

^^^^^j^mosofficios,& exercicios de

t>t--í^- Embaixadores,& Confelhei-
pag.

264.

ros de ellado &c.em que oc-

cuparaÕ osReys aos noflos

Cyros ; nos quais empregos
hc couza evidente , & traní-

cendentepor todas asnaço-

ens que naÕ coíluma fervir

fenaõ a primeira,& mais cla-

ra nobreza dos Reynos: nef-

tes termos perafc livrar o P.

M. do quinào, que lhe veio a

dar El-Rey Aílyages , tinha

obrigação de paíliir da ramaj

tinha obrigação de naõ tro^

peçar na groífaria das pelles,

mas devia penetrar a dentro,

& por entre eíTas mefmas
pelles ( que he o defcuido

dos antigos (conhecer,& cõ-

feflar o claro , & nobilhíim^o

fangue, que eftavaõ fuppon-

do os illuftres exercicios do
generozo Cyro: porque íe

a vox he de Jacob, o efpozo

de taÕ bella Rachel, a Real

Abbadia de Alcobaça
,
que

importa q as pelles pareçaò

de Efau ? Enganarfe-ha com
cilas hm, mas fera hum po-
bre velho , & hú cego como
Izac. Se os Abbades perpé-

tuos de Alcobaça foraÕ (co-

mo o SereniíTimo Conde D.
Hêrique) efpozos de hua fe-'

nhora verdadeiramete Prin-

ceza a mefma Real Abbadia,

& pera efpozos da dita Prlce-

za eraÕ efcolhidos pelos mef-

mosReySj fe ferviaõ nos of-

ficios
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íicios mais nobres da caza

Real, & intervieraõ nos ne- REPOSTA,
gocios mais relevantes da

Monarquia : de todas eílas "T^ Os Pays, & afcendencía

premiílas havemos de tirar , do Reverendiffimo fe-

nem fuppor
, que foraõ de nhor D. Fr. Fernando do

efcuro nafcimento os ditos Quental , aíTim he
, que naõ

7\bbades/ que osdefpozo- temos hoje noticiaj porem fa-*

rios foraõ defiguais , &def- bcmos apofteriori queoef-
proporcionados, pafsãdocl- colheo pera D. Abbade de
les naõ menos que pela maõ Alcobaça oSerenilíimo Rey,
Real ? De o P. M. a diver- & tal Rey , D. JoaÕ o i . &
fa rezaõ a todas eftas parida- cm tempo, em que o dito fe-

des, & exemplos , & cederei nhor naõ tirava os olhos do
de boa vontade: porem em feu zelo de fobre a Real Ab-
quanto a naõ allína temos a- badia : fabemos mais

, que o
inda (fem embargo dos feus dito D. Fr. Fernando teve

efcrupulos) que os Abbades por fucceííor immediato, tã-

perpetuos de Alcobaça to- bem efcolhido peio mefmo
dosforaõPrincipeSj&dena- Rey, a D. Fr. Eftevaõde
fcimento illuftre. Aguiar, na fua primeira ida-

de minino da fcnhora Infin-

ta D. Izabel Duqucza de

I Do P. M. S. MARIA Borgonha; & depois de Ab-
pag. iS. bade de Alcobaça, Confe-

j

lheiro dc eílado dcl-Rcy D.
C E eu dljfera ,

que o nojfo AfFonfo 5; teve por ante-
i/,jafe a

*^ Bijpo fs animara a conte- ceííbr ao fimozo D. Fr. JoaÕ ^^J^^
der , naõ menos^ que com toda Dornellas

; pera cujo elogio, tlll

a authoridade , & refpeito de & ateftaçaõ da fua nobreza

hum Infante D. Afonfo <(src. bafti sò o feu nome : & me
mas contender o noffo BiJpocÕ parece , que eíl^s noticias

\ Fr. Fernando do Quentaly que nos baílaõ pera podermos

erapor aquelle tempo o Abba- blazonar com boa rezaõ, ao

cie de Alcobaça,foí na verdã' menos diante do P. M. De
defácil contenda &c. mais do que , fe o P. M. lelfc

o meu livro cõ olhos puros,

: nao havia de dizer ,
que no
tempo
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tempo da vizita do feu Bifpo

era o Abbade de Alcobaça

D.Fr.Fernando do Quental;

porque era outro. A vizita

foi noanno de 1449: & eíle

D. Fr. Fernando do Quen-
tal foi eleito no anno de

1414; & acabou no anno de

1426: pelo que quando foi

a vizita, ja era morto, & era

Abbade D. FV. Gon çalo de
Ferreira. Neftes termos er-

rou o P. M. as contas. Ulti-

mamente, fe dezeja íaber, q
grandezas eraÕ eílas dos nof-

fos Abbades,de que fe havia

de temer o feu Bifpo, o ve-

ra a foi. 2 8. deíle feu cader-

ninho, quando o mefmo P.

M. nos confeífe, que o dito

Bifpo naÕ pode prevalecer

,

nem vencer as contradiço-

ens, que achou nos mefmos
Abbades.

DoP. M. S. MARIA
pag. 18.

Mefmo P. M. dh^ ajui-

%ando como cojlmna^ que

osfeus Abbades., ou naõ quize-

vaõ confentir na mudança,que

o Infante pertendia , oufe en-

tenderia^ que naÔ baflavao pe-

va tanto os poderes ordinários

dos ?nepinos Abbades: logo o

mffo Bifpo entrou nefla em-

prega com poderes fuperiores

aos dos mefmos Abbades] Logo

nao feria muito fe contendeff

e

naõ menos que com toda a au-

thoridade dos Dons Abbades

de Alcobaça.

REPOSTA.
'

I
Al ves , que fem o cui-

dar, tocou aqui o P. M.
Santa Maria huma duvida, C\

devera fera única da prezé-

te fitisfaçaõ: a faberjquais &
quantos foraõ os poderes A-
poílolicos do feu lUuílrilfmio

Bifpo D. Joaõ, com que en^

trou avizitar a ordem de
Chrifto? E refolvido efte p5-
to,tinhamos,fem mais traba-

lho, a contenda toda decidi-

da^ porque tinhamosjfe foraõ

maiores os do Bifpo
,
que os

poderes dos noífos Abba-
des.^ que he o cazo, em que
eftamos : & tinhamos mais

,

fe izentou o dito Bifpo a or-

dem militar de Chriílo da
ordem de Calatrava , & dos

Dons Abbades de Alcoba-

ça? que faÓ os outros dous

pontos, que logo haõ de vir,

& ambos dependentes dos

poderes da comiíTaÕ doBif-,

po; porque fe o Papa lhe na5

deu authoridade peraelle fi-

zer a tal izençaõ , debalde fe

canfa
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eanfa o P. M. em nos querer Abbades; & que o dito Bif-

I

perfuadir, que o Bifpo a fes po teve poder, & authorida-

j
com eíFeito : pelo que todas de do Papa, pera fazera izê-

eftas duvidas fe.refolviaõ em çíó da noííã contenda : porê
! hua sò palavra; aprezêtãdo oP.M.naõdàrezaõdetalre-
1 o P. M. o refcripto Apofto- fcripto,mas inteta fitisfazer-

I
lico da commiílaõ do Bifpo , nos com humas rezoens in-

pera vermos nelle, & por el- diredas
,

porque lhe naõ -dè

le, os limites , & ampliações outro nome mais expreífivo:

da dita commillaõj porque do que certamete nos admi-
sò aífnn vendo nos as Bulias, nmosultra quam credipotefti

que tinhaõ os dous, o Bifpo, porque efte refcripto do feu

& os Abbades ,
poderíamos Bifpo era precifimente ne-

refolver
, qual delles teve os ceííàrio ao P. M; tato na fua

{

poderes maiores.^Poishecer- Chronica, como aqui no ca-

t to, que nas commiíloens, & derninho, pera provar , &
delegaçoens de poder , naô moílrar por rezoens poíiti-

fe refolve de cabeça , ne por vas, & tí'/)níirieífemuito,ou

difcurfo próprio
,
qual

,
& pouco,que fez o Bifpo na fua

I
quanto he o poder delegado vizita: & fobre tudo

, pera o

I

doMiniftro; porque eítà na defender do erro, de que o

!
maÕ do Príncipe , que dele- argue a Monarquia Luíitana,

ga, dar mais,ou menos pode- & eu tenho de dizer adiante,

I res, como he fervido. Junta- de que elle excedeo os pode-

mente viamos no dito referi- res da fua commiíTaõ. Pera
! pto do Bifpo , fem mais tra- eíla defeza , & pera tudo o
balho, fe lhe deu o Papa po- mais que toca no Bifpo,a mi-

der pei^ fazer a izeçaõ, que lhor rezaÕ que podia alegar

pertende o P.M:0 refcripto, o P.M. folida,& nervoza,er.a

òu Bulla dos noílbs Abba- aprezetar o breve da fua cõ-

des, ja a aprezentei na minha niiííaõ; porem o P. M. ouvio

Hiíloria; falta fomente o re- dizer, que o ouve ; mas que

fcripto do Bifpo,que o P. M. o vilícjouque obufcafTe, na5

tinha obrigação aprezentar lhe paíTou tal por penfamen-

no caderninho, peramoílrar to. Em fim farlhe-hei mercê

o feu intento: a íaber; que os delle; pera que entenda, que

poderes do feu Bifpo eraõ os Efcriptores Ciftercienfes,

maiores ,
que os dos noíTos fenaõ fomos taõ applaudidos
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do vulgo, nem taõ liberaes aosCavalleiros,pela:divEríí-

de palavras, como o P.M; ao dade dos tepos,as rcvogue,&

menos fomos mais curiozos. anule, & em leu lugar ordene

Eíle breve , ou Bulla, que à outras mais proporcionadas,

inftancia do Inílmte D. Hen- & accomodadas no tempo
rique, Duque de Vizeu, cõ- aduabasq revogar, & anu-

cedeo o Papa Eugénio 4. pe- lar, ^ declare por authorida-

ra q o M. Joaõ ,
Biípo de La- de Apoftolica , em como os

mego, vizitaffe a ordem de Cavalleiros íicaõ deíobriga-

Chriílo , anda impreíTo em dos deascÕprirj& fobreas q
hum memorial, que oílere- puzer de novo, imponha as

ceraõ a El-Rey D. ]oaõ o 4. penas neceíTarias
,
pera bem

no anno de 1 648. o D. Pri- fe guardarem, &obfervarê:

or, & mais Religiozos Tho- & nada mais lhe concede;nê

mariílas , fobre o dinheiro revoga a Bulla de Joaõ a z .de

dos tres quartos
;
pera q naÕ que uzavaõ os noííos Abba-

fe divertiíTe da fabrica
,
& des, nem dà poder ao Bifpo,

obras do Convento, & cazas peraizetar aorde de Chrifto

delle : he dado em Florença da obediência de Calatrava,

no anno do Senhor 1454. a- nem dos Dons Abbades de
os dez das kalendas de De- Alcobaça. Por tanto , tudo

zerabro,& do Pontificado de o que diz , & tem dito neíle

Eugénio 4. anno 4: começa; particular o P. M, que oBií-

Síiper gregem Dominkmn no- po JoaÕ contendera com os

JIra divimtus vigilantiíS c^c. Dons Abbades dcAlcoba-
concede nelle o Papa, que o ça, que lhe cuftara muito a
dito Bifpo vizite a ordem de ponto daizençaó

,
que tira-

Chrifto, naÕ cÕ poderes ab- ra a ordem de Chrifto da ju-^

folutos, mas limitados,& co- rifdiçaõ de Calatrava , & da"

iu tados; porque naõ lhecõ- obediência dos ditos Abbar-

cede outra couza, fenaõ que des,tudofoi fonho,&quime^.

veja as leys antigas da ordê, ra, & livremente dito ; nem
feitas nos Capítulos gerais temreplica,queo P.M. poíTa

paflados; & as que achar por allegar em contrario : & iftoi

informação do Infante, & baftava pera minha juftifica-:

dos feus Cavalleiros, qboa- çaõ , & pera feporperpc-^

inente ja fe naõ podiaõ com- tuo íílencio em quanto o P.

prir , & que jaeraõ. pezadas M. dis, & vai dizerido nefta.

í:U .

^ pri-
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primeira íiitisfaçaõ fobre a confcntir íè fegiie, quceraó
(Ordem de Chrifto

; porque maiores q os feus os poderes
I naõ têdo o Bifpo, (como naõ do Bifpo ^ Também naõ íè

teve) poder pera obrar eíles fcgue da fegunda
; porque fe

milagres, que o P. M. lhe at- oBifpo foi chamado por íe

tribue, debalde fe canfa o P, entender, que naõ bailavaÕ
\ M. em querer perfuadir o pera fazer a vizita os pode-

!
Contra;rio : porem eu ainda res ordinários dos Abbades,

: com tudo quero hir feguin- da hi naõ fe prova, nem col-

do,& profeguindo ao P.M. lige, quantos, nem quais fof-

. Dis elle,que tira a fua cõ- fem os ditos poderes ordina-

ifequencia acima das minhas rios; porque a intelligencia,

ipalavras, & que domefmo, ou conhecimento alheo , &
que eu digo, fe colhe, que o extrinfeco nada poem , nem
íeuBifpo entrou ncíla impre- tira na couza, que fe conhe-
jza com poderes fuperiores ce : & da mefma forte

, que
aos dos noííos Abbadcsj po- nocazo, que fe entendeíle

rem eu nas ditas minhas pa- q baílavaõjnaõ bailado elles,

lavras diíTe duas couzasdi- iíío naõ os acrecentava, nem
verfas, fem refolver : a íaber fazia maiores; alfuii também
diííè ,

que o Biípo Joaõ feria no cazo contrario,ainda que
chamado peravizitar aOr- pareceíic, que naõ baila vaÕ,

dê de Chriílo, oupornolíos iíTo nem osdiminuio
, nem

Abbades naÕ quererem con- fes, que foííem inferiores aos

fentir na mudança dosEíla- poderes do Bifpo. Alem do
tutos, ou também por fe en- que, fc com eíFeito entende-

tender,que naÕ baílavaõ pe- raõ, que naÕ baílavaõ,o que
ra tanto os poderes ordina- nos naõ coníla, nem euaffir-

rios dos mefmos Abbades. mti, engmaraõfe de meyo a

Ambas eílas duascouzas eu meyo
; porque tudo quanto

dilíe, & com nenhuma dei- fes o fíiípo Joaõ na fua vizi-

las comcorda, nem de algu- ta, tudo podiaõ fazer os ncf-

ma delias fefegue a cõfequê- fos Abbades fem nova au-

cia do P. M. Naõ fe fegue da toridadc Apoílalica , etn

primeira 5
porque, íe os Ab- virtude da Bulla,de que uza-

bades naõ quizeraõ confen- vaõ. O muito ,& mais, que
tir na mudança ,

quem dirá, fes o Bifpo, foi, que deu al-

que dc elles naó quererem gumas leys , & eílatutos aos

D Ca-
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Cavalleiros;porem eíTas mef- lo , nem do P. Jorge , mas a

masleys, & novas conílitui- mefma Bulla da CreaçaÕ da

çoens lhes podiaõ também Ordem, pela qual o Papa Jo-

dar, & davaÕ com efíeitoos aÕ 22. afogeitou aos nolíòs

noíTos Abbades . O muito,& Abbades; palavras da Bulla:

mais, que trouxe o Bifpo, & Inpradi&o autem ordine, per

em que o P.M.enche muito a ms^ut pramtttitur^noviter in-

bocca , foi o titulo de Refor- Jlituto , dileãiis filius Ahhas

mador da Orde de Chrifto; Monafterij de Alcobaça Cijler-

porem eíTe mefmo titulo, & c. Ordinis
, Vly(Jip. Diac.

perpetuo, tinhaõ também os qui efl^ Zír erit pro tempore vi-

rioflos Abbades. Neíles ter- fitationis , & correãionis ojfi-

mos , fe os Abbades tinhaõ, cium^ tam in capite
,
quam in

& podiaõ tudo, quanto po- membris
^

quoties expedierit

de, & teve o Bifpo, dõde vai debeat exhibere^ corrigens^ &
àqui a confequencia do P. reformans in eofuturis tempo-

M. ? donde vai, que os pode- ribus^ qua correBionis., lísr re~

res do feu Bifpo eraõ maio- formationis auxilio &c. Eis

res
,
que os dos noíTos Ab- aqui tem o P. M. clara , &

bades ? Mas confidero ao P. expreííamente na palavra re-

M. impaciente,&que me pe- formans , o titulo de Refor-

de a prova defte maravilho- mador; &c nas maisfupera-

zo poder, (alTim lhe chama- bundante autoridade, pera

ra, ) dos Dons Abbades de os Dons Abbades de Alco-

Alcobaça na Ordê de Chri- baça poderem fazer na Orde
ílo: quazi que eftive pera naÕ de C hriílo novas leys,& no-

Iha dar ;
porque, fe elle leo o vas definiçoens

; pera pode-

meu livro as muitas vezes, q rem alterar os eftatutos anti-

cliíTe no principio defte feu gos com tudo omais ,q vif-

caderno, là a tinha tit. 7. foi. fem fer neceíTario pera maior

1 5 S : & por fe a cazo me re- bem da Ordem: O que elles

cuzaíTe de fofpeito , a tinha com eíFeito fizeraÕ defde b
tambê no livro dos eftatutos principio da Ordem , ate o

da ordem; no nofto Cifler tempo de Paulo ^: aífim o te

Militante\m Monarquia Lu- a Monarquia Luíitana p, 6.

fitana,& em outros AA. ma- liv. 1 9. cap. 7. foi. oS. coí.

is: vem a fer efta prova , naÕ i . & fe ve claramente das

algumas memorias do P.Pau- Adas dos capítulos gerais

dos
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' dos Cavalleiros , feitos em noíTos Abbades, nêeraõin-
1 liomar; aos quais capitules feriores, ne iguais aos podc-

i prefidiaõ os noílbs Abba- rcs do Bifpo, mas craÕ mui-
1 des, & os coníírmavaõ: af- to maiores , «Iv muito mais

I fimodis a Monarquia Lufi- eftimaveis, & cxcellentcsos

[ tana no lugar acima; & eu no poderes dos Abbades. Pro-

[ meu livro pello que achei nas vo : o poder
, que trouxe o

I efcrituras dos noílbs livros Bifpo, foi por sòhuma vez,
' dourados; &: ainda direi na era poder deIegado,& como
2. parte da minha Hiftoria. tal limitado, quecomqual-
Peloque hoje naõ acabo de quer leve,& frivola rezaô de

I entender o fim, nem a rezaÕ, ebargos fe podia dcfvanecer;

I com que foraõ bufcar a Vi- & o poder dos Abbades era

zeu ao Bifpo do P. M; tendo perpetuo , era ordinário; &
em fua caza, & nos noílbs como tal, geral, &ablbluto,

I Abbades , com menos tra- & fem limitação alguma ; &
balho, iíío mefmo, quelà fo- ja fe ve que he maior, & ma-
raÕ bufcar; diííiculaade,que is eftimavel húa jurifdiçaõ

também reconhece a Monar- ordinária, perpetua, & abfo-

3uia Lulitana, & perten- luta, que naÕ hum poder dc-

eo defculpar no lugar aci- legado, & limitado pera húa
ma. sb ves. A coníêquencia naõ
De todas eftas premiílàs, ha mifter provacfajacreditaf-

ou noticias, fe alguma couza fe por ii mefma : a maior he
fe houveíTe de feguir , havia a que neceíTita de prova; por-

de fer com mais rezaõ, naÕ a que parece
,
que também a

confcqucncia do P. M; mas autoridade dos Abbades
fe havia de feguir, que eraõ era delegada. Por iííb o po-

I

iguais entre íi os poderes dos der do Bilpo }oa5 foi delega-

I noílbs Abbades , & os do do, porque naÕ era devido,

í Bifpo; & eu fiicilmente viera ne próprio da fua peífoa, nê

i niííò; porque como ja naõ he, da fua dignidade Épiícopal,

I nem fe fegue o primeiro in- ne clle o teria fe o Papa Eu-
I tento do P. M; no mais (de génio 4. lho naõ delegalle;

que elle me naõ argue)tcnho por quãto a 01 de de Chriílo

muito pouco empenho ; po- ex fmturd fua naõ era fogei-

rem ainda aífim digo, que o taaosBifpos de Vizeu, nem
poder, & autoridades dos os ditosBifposerao osDic-

!
. D 2 ceza-
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cezanos deThomar, nem de for; cap. i . de Ojfiào kgat. in

Crafto marim, os dous aílèn- 6. Barb. in cap. i .de Offic. le-

tos da oxàmi; fedjk efi., que gat. Flamino de Refign. benef.

também os Abbades de Al- SebaJiianusCaJar de Hierar-,

cobaça naõ eraÕ Dieceza- ch. ecclef.p.i.áifpiit.:^. de Lc-

nos da dita ordem, nem lhe ^í^m, & outros: havemos de
era devida a jurifdiçaõ, que íuppor mais, que das tresef-

tinhaõ fobre ella , nem ellcs pecies referidas a jurifdiçaõ

a teriaõ , fe o Papa JoaÕ zz. dos primeiros dous he dele-

Iha naõ delegaíTe: logo
,
ou gada , & sò a dos terceiros

ambos eíles poderes era de- he ordinaria,& abfoluta;

legados , ou ambos ordinari- z. de Offic. legati in 6. Barb.

os. Pera dezatareílaconfe- in]us Canon. tom. i.foi. it^y.

quencia
, ( que he minha , & n.6.6í outros muitos Dou-

naõ do P. M.) havemos de tores: iftoaflimfuppoftojfai-

fuppor do direito Canoni- bamos agora o Bifpo Joaõ,

GO, que ha tres efpecies de & os nofíos Abbades,quele-

legados Apoílolicos: os pri- gados foraõ na ordem de
meiros faõ os legados d late- Chriftoí' Sem que feja necef-

re ; os fegundos fe chamaÕ fario muito eftudo fe ve cla-

legati mijji , faõ os Núncios, ramente,que o Bifpo perten"

ou outro qualquer miniftro, ce à fegunda efpecie dos/í-

que manda o Papa a negoci- gati mifji; porque foi manda-
os particulares, & acabado o do a sò hum negocio por te-

negocio , acabou a commif- po limitado ,& porque, aca-

faõ, & a legacia ; os últimos bado o negocio,aGabou a fua

fe chamaÕ legati nati , & faõ commiííaõ : & os Abbades
iàq\ie\\es.,qi{ibiis ãNexus ejl ho- foraÕ dos terceiros , dos le-

nor legationis , eo qtiodperpe- gati nati., porque a fua com-.

tuo coharet dignitati ipformn^ miífaõ foi perpetua , foi poí-

iílo he
,
aquelles

,
que tem ta. na dignidade , & naÕ na

annexa a legacia à fua digni- peíToa; naÕ acabava com os

dade , & naÕ à peíToa
;
pera Abbades , & ainda hoje du-

fempre , & naõ por tempo raria, le o mefmo Principe,q

limitado, & que ainda que a inítituio, &crecfu,por ou-

acabem, ou morraõ
,
fempre tro decreto expreíío a naõ

a legacia fica viva nadigni- revogaífe. Que foííèperpc-'

dade efperando pello fuccef- tua , & que foííe pofta na di-

gni-
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gnidadc; & naõ na peíloa , a

legacia dos noííos Abbade s,

fe ve com a meíma clareza,

alem do eíFeito , que allím o
moftrou, da mefma Bulla da

fua creaçaõ : & inftituiçaõ,

palavras da Bulla fupra-: di-

leãmfiims Abbas monafterij

de Alcobaça qiii cft , ir erit

pro tejnpore vijitationis , &
correãionis officium quoties ex-

pedterit debeat exhibere , çor-

rigens, & reformans hi eofu-

turis têporibus érc. na palavra

dileãitsfilius Abbas fe moftra,

que foi pofta a legacia na di-

gnidade, & naõ na pefloa; na

palavra quoties expedierit fe

nota a generalidade;& na pa-

lavra qui efl , <T erit pro tem-

porey & na outra futuris tem-

porihiis fe ve que foi pera fe-

pre , & fem limitação algúa:

& fendo aífim os noíTos Ab-
bades legati nati na ordem de

Chrifto, confequentemente

a fua jurifdiçaõ foi ordiná-

ria; & a dita ordem ficou se-

do como provincia íua;& el-

les como Diecezanos dos

Cavalleiros : & por fegunda

confequencia o dito fcu po-

der foi maior, & mais efti-

mavel, & mais excellente, ^
ò do Bifpo ;

por o do Bifpo

fer delegado, & limitado; &
o dos Dons Abbades geral,

ordinário, & abfolutoj con-

29
tra o intento, & confequen-

cia do P. M.

DoP. M.S. MARIA
pag. 19.

C Abeims tamhem i & naõ
*^ o nega oP. Mi que hum
clérigo Provedor do Hofpital

de S. Eloy fe animou a conten-

der , ér com efeito fe levantou

a maiores
\ faõpalavras do

P. M.) & reziflio^ irfinalmê-

tevenceo ao Abbade de Alco-

baça D. Fr. Pedro Nunes^^nao

obftante toda a fua autorida-

dey O" refpeito- pois porque naÕ

fe animaria o noffo Bijpo

tal Bi/po^ armado com pode-

res Pontificios , & afifiido

REPOSTA.

COntinua o P. M. Fran-

cifco de S. Maria no ef-

forço, que ve fazendo defde

o principio, pera moíl:rar,em

como o feu Bifpo naÕ havia

rezaÕ, pera que temeílè con-

tender com os Dons Abba-
des de Alcobaça : & como
fe eftc ponto foííe algum ar-

tigo de fé,que pella fua efcu-

rida-de necellita de fimiles, &
analogias, pera fe fazer crer,

& perfuadir , fe vai aqui o P.

M. de dous exemplos, pera

nos facilitar eíla crença do
" mi-
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mííleno,quenos vem 'prega-

do. O primeiro exemplo he

o dehum clérigo, o qual fcs

huma demanda em juizo cõ-

tenciofo ao noffo Abbade
Dom Fr. Pedro Nuiíes, fem
o temer, nem reparar na fua

perfonagem. ConfeíTo, q foi

numa grande valentia de co-

ração, & que mereceo efte

clérigo húa eílatua no mef-

mo capidoleo Romano : po-

rem, íeoP.M.fehavia de va-

ler deftes exemplos, oh quê
o adivinhara.' pera lhe man-
dar huma lifta de até feiscen-

tas demandas , das muitas,
q[

temos no noílo cartório, nas

quais os vafíalos deíle Mo-
fteiro, partes ainda mais fra-

cas, que o bom clérigo, fe a-

nimaraÕ a contender naõ
menos, que com toda a au-

toridade do feu fcnhorio;

mas da hi q fe fegue ao nof-

fo intento ? Porventura, que
os vaííàlos provaõ de ani-

mozos , ou que nos perdem
o rcfpeito,quando nos fazem

deman das ? ou que o Bifpo

joaõ izentou a ordem de
Chrifto da obediência dos

nolTos Abbades,que he o ca-

zo da nolTa contenda / pois,

fenada difto fe prova, a que
vem aqui o exemplo do clé-

rigo.'? As demandas fazemfe

ao mefmoRey ; & nem por

Alcobaça
iíTo nos admiramos; nem o
vaííàlo prezume que mede
as forças com o feu Principe,

quando lhe fis demanda: pe-

loque fallou impropriamen-

te o P. M5 porque he lingoa-

gem muito imprópria efta;

animoufe a contender , ér com

effeito fe levantou a maiorei:

fendo o cazo,ou contêda hu-

ma demãda judicial; nas qua-

is naõ fe prova o animo , ne

a valentia das partes , fenaõ

a rezaõ , & a juíliça,quem a

tem.

Do P.M. S. MARIA
pag. 19.

Onchio com efte exemplo'.^ Refere o P.M. qm hum
Monje de Alcobaça chegara a 1

pegar do Arcebifpo de Lisboa

D. lorge de Almeyda,& opu-

sera em corpo , & alma

{faÕ palavras Jiias) fora da

Igreja da quelie Mofteiro\&fe

havemos de crer, que híí Mon-

je, fem nome
, fe animou a híí

taldefcomedmento, & a huma

acçaõ taÓ infolente ,
que fl.P.

M. conta como proeza , com a

peffoa de hum Arcebifpo ,
que

pellafua dignidadei&Jangue

era&c.

RE-
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1

Reays, & Apoílolicos, fe a-

REPOSTA. nimaííe a contender com o
D. Abbade de Alcobaça.^

TIJ Ste íègundo exemplo he Refpondo,que naõ duvidei>

o de hum Monje de Al- nem difficultei do animo, nê
cobaça; o qual vindo, o Ar- do valor do feu Illuílriffimo

cebifpo Dom Jorge de Al- Bifpo; mas do poder queel-

meyda ao Moíleiro pera to- le naÕ teve
,
pera izentar a

mar poíle da Real Abbadia, Ordem de Chriílo. Neguei,
como feu Commendatario, que odíto Birpo com effeito

por morte do Cardeal Rey izentaíle a dita Ordem dos
D. Henrique , efte monje, noílos Abbades, mas naõ
& os mais lhe defenderão a porque duvidaífe do valor

dita poílè por todos os me- do Bifpo , nem do feu cora-

yos, quepuderaõj eíle foi o çaõ, nem porque entendeííè

cazo : mas efte cazo a que que os noflos Abbades eraõ

: vem ao noíío.^ ou que tira tam carrancudos, ou de taõ

•delle oP. M. ao noílo inten- mao aspeito, que meteífem
to.^ Por ventura entende o medo à gente; nem eftene-

P. M, queo feu Bifpo loaõ gocioeratal,quedependeííe

izentou a Ordem de Chrirto de valor,nem,que fe houvef-

dos noffos Abbades as pan- fe de fizer por briga , ou
cadas;aíhm como os Monjes pendência, em que os dous
de Alcobaça defenderão contendedores provaffem as

ao Arcebifpocz/OT 67" forças, nem moílraíle cada

y^ií/?/^//.? a poííè,que intentou hum a valentia do íeu pu-
tomar do Mofteiro.^ Poiz, fe nho; mas todo meu efcrupu-

nada diílo houve no negocio lo efteve, em que achey, que
da izençaõ , nem o dito ne- o Bifpo loaõ, nem izentou a

gocio tem paridade alguma Ordem de Chriílo, nem teve

comocazodoArcebifpoD. autoridade Apoílolica pe-

Jorge , pera que nos an- ra o poder fazer: & aííim ad-

da canfando o P. M. com miro muito ao P. M. quefe

1 íimiles tam fem femelhança? canfifle em bufcar, & amõ-

j

Ultimamête fe me pergunta toar palavras pera hum af-

I o P.M. porque fe me fes taÕ fumpto taÕ fora dos termos

difficultozo, que o feu Bifpo da boa rezaõ. Daqui,&de-

JoaÕ , alnílido de poderes íla pergunta, que me fiv/. o P.
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M. fe deixa ver claramente, livro canónico ? NaÕ poderia

que elle naõ percebeo bem
a chamada Profopopeia das

minhas palavras ; nas quais

eu na minha Hiíloria moftrei

admirarme do valor do feu

Bifpo, por fe animar a con-

tender naõ menos, que com-
toda a autoridade , & ref-

peito dos Dons Abbades de

Alcobaça : porque naõ foi

duvida , nem efpanto, que

eu fizeíTe; mas foi ironia, de
que uzei, pera notar os en-

feites fuppoftos,& apparen-

tes, de que o P. M. acabava

de veílir o feu Bifpo loaó.

D0P.M.S. MARIA

VAy continuando o P. M.
érc. profegue no §. 4. di-

zendo , q naõ examinei a ver-

dade em dizer
y
que a Ordã de

Chrijiofoijogeita a Ordem de

Calatrãva em Caftella\ é for-

tna contra efle meu dizer dous

argumêtos: oprimeiro funda-

do na autoridade da Monar-

quia Lujitana ,
que na 6. p.

Luc. 19. cap. 8. dizexprejfa-

inente, que a Ordem de Chrifto

nunca foifogeita a de Cala-

trãva.

Baftaque ijjo diz a Monar-

quia Lujttma-. porventura a

Monarquia Luftana he algú

alguma ves enganar/è o feu
Autor como homem? Ora per-

gunto ao P. M: Errou a Mo-
narquia Luftana nas couzas

que diffe , <(sr o mefmo P. M.
refere <jrc.

REPOSTA.

A Gabados ja os enfeites

do lUuftriffimo Bifpo

D. loaõ, vemfe chegando o

P. M. Francifco de Santa

Maria pera o primeiro pon-

to da noíTa c5 tenda; no qual

eu por autoridade da Mo-
narquia Lufitana fegui con-

tra elle
, 4 a noíTa Ordem de

Chriílo nunca foi fogeita à

Ordê de Calatrãva. Mas ates

que refponda ao P. M. fera

bem lembrar ao curiozo

Leytor, o que là lhe adverti

no principio
;

que o P. M.
na primeira entrada defte feu

caderninho pag. i 6. pera eu

crer na fantidade do feu

Bifpo, fe empenhou, em me
perfuadir a grande verdade

da Monarquia Lufitana, &
a obrigação, que me corria,

pera eu a venerar, como a

Autor de caza, & de tanto

luftre da minha Ordem. A-
gora ja parece, que eftà de

outro acordoj & por fe ver

apertado da autoridade da

Mo-
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Monarquia , entra em con- moftra com outros milhores

trario empenho; & vem di- fundamentos era que errou,

zendo, que nada faz contra tem a Monarquia muita auT-

clle a Monarquia, por quan- toridade; & cílà em pè o que
to feu Autor , ou errou , ou ella diz; q a Ordê de Chrifto

podia errar , como homem; nunca foifogeita à Ordê de

& fe o P. M. deíTe a rezaõ do Calatrava. Nos lugares, que
feu dito ; fe propuzeffe ou- aponta o P.M; em que eu ar-

tros milhores fundamentos, gui a mefma Monarquia , dei

nos quais moftraíTe o enga- a rezaõ do meu parecer ; &
no da Monarquia,fariaoque feo P. M. fizeífe o mefmo,
fizem todos; porque c5 ou- nada teriamos, que lhe eílra-

tras milhores rezoens he liei- nhar: porem dizer livremen-

te arguir a hum efcritor; po- te, que a Monarquia naõ me-
rem o P. M. nenhuma rezaõ rece credito no q eicreveo,

dà do que diz ; fenaÕ diz li- fem dar alguma rezaõ de o
vremente

,
que podia errar dizer , mais que sò, por naõ

a Monarquia, & paílà adian- ter outra repofta, q lhe dar,

te. Por efte modo bem po- he muita paz , & focego dal-

dia oP. M. efcrever quanto mal Acrefcenta o P. M; que

q uizeíTe, & dé onde der; & bem pudera infiftir ncíla fuii

a quem o arguilTe de falfo repofta, mas antes parece, q
com outros A.A. porfc no pertende vendemos a fineza

principio de dizer , que po- de naõ infilHr nclla: eu pore

diaõ errar ; & poílo no tal naÕ me dou por obrigado a

principio podia dormir fe- efíà tal fineza
; portl em boa

guro; por(j certamente nin- verdade quizera ver as rezo-

guem. o havia de convencer, ens, que dava o P. M. cm cõ-

nem colher , ainda que o P. trario da Monarquia ; porem
M. efcreveííe quimeras, ou elle deve de as guardar pera

fonhos
; porem efte modo de outra milhor occaziaõ.

proceder he mui alheo de
hum homem douto. Do P, M. S. MARIA
A Monarquia Lufitana af- §. 4. pag. 21.

íim he, que naõ he livro ca-

nónico , & feu Autor bem T) Refegue o P. M. m §. 5.(2^

podia errar como home: po- funda a fuafegundapro-

rem em quanto o P. M. naÕ va contra mim no eflilo ,
que
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obfervoíi fhnpre afua Religi- ve na chriftandade entre Re-
aõ na ordem dasfiíiaçoens dos guiares, & com cfpecial affi-

conveJttoSy pela qual a Ordem ítcncia do Spirito Santo (íe-

de Chrifto , como filha do Ab- gundo lemos nas Bulias A-
bade de Alcobaça , naõ podia poftolicas, que o confirmaõ)

ferfogeita a Ordem de Cala- ordenado pelos Padres pri-

trava, quefeguia outra linha meiros de Cifter , todos hoje

diferente i^rc. Santos canonizados; & ef-

Eftaprova^ c^ue o P. M.al- crito pelo Mellifluo Doutor
kga , & avalia por efficacijji- da Igreja N. P. S. Bernardo,

ma^ tem muitofácilfoluçaÕ-, a que foi o Secretario do capi-

qual fe colhe do q oP.M. diz tulo. Por efte governo flo-

Tws lugares citados a margem, receraõ noíTos Monjes ncfte

Nelies afirma , quefuppojlo q Reyno a te o tempo del-Rcy

cada convento fegue a ordem D. Sebaftiaõ; &íegoverna5
das fuas fiUaçoens^ & por ejla ainda hoje por elle em Fran-

ordê o Àbbade Netohe figei- ça, & Flandes , & nas outras

to ao Abbade Padre^ & efe ao províncias, aonde os Abba^
Abbade Avo; com tudo muitas des faõ ainda perpétuos. Da
vezesfe tem invertido ejla or^ natureza deíle governo tirei

dem por população dos Rey huma rezaõ contra o P.M.aq

isr rezoluçaõ dos Pontífices^ ^ elle agora vê refpõdendojdiz

o mefmo P. M. o confeffafal- pois: Que feja muito embora
lando nomeadamente das Or- que os noflos Morteiros, &
dens Militares pag. z i . &c. Abbades figaõ a ordem das

íiliaçoens; porem, que cíía fe-

rie por mim mefmo naÕ he

REPOSTA. invariável, mas anteSjC] mui-

tas vezes fc tem invertido,

"^T A minha Hiíloria dei a fegundo eu mefmo confeíío:

^ primeira noticia ao P. & t]ue fe tem fido invertida,

M. Francifco de S. Maria do & variada nas outras Ordcs,

excellente governo Monafli- porque também o naõ feria

CO da Sagrada Ordem de Ci- na Ordem de Chrifto a ref-

íler ( a que chamamos das íi- peito da de Calatrava ' que

liaçoens)governo venerável; nenhuma implicância appa-

porque foi inftituido no pri- rece, nem fe dà ,
pera que a

meiro capitulo geral,que ou- dita Ordem de Chrifto naÕ
obftan-
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òbílante que na fua primeira ifto aíTim, & empenho inútil

i fundação foi fogeita aos Dõs tratar em queftoená de pof-
Abbades de Alcobaça, ao íível, admiro outra vez mui-
depois o Pontífice, variando to ao P. M. que recorreííe na
a eíla tal filhaçaõ, a naõ ado- Hiíloria pera femelhante
ptafie à Ordem de Calatra- meyo. E fenaõ concedo que
va ; & o feu Bifpo,annos adi- pode variar o Papa a ferie das
ante, a naõ izentaíTe da dita filhaçoens; q podia adoptar
Grdem Calatravenfe. a Ordem de Chriílo à Orde

Eíla reportado P. Mjbem de Calatrava
; que podia o

coníiderada , vem a ficar em Bifpo Dom ]oaõ tirar a dita

queílaÕ de poífivelj & fendo Ordem de Chrifto da obedi-
a nofià contenda fobre o que encia dos Caftelhanos ; tudo
foi, & fobre o que fuccedeo ifi:o concedo de poífiveI,que

com effeito: ifto he; fobre fe faõ termos, em que fe poz o
o Bifpo Dom JoaÕ com eíFei- P. M. logo variou o Papa a
to izentou a Òrdê de Chrifiio ferie, & fuccedeo com eíFei-

da obediência de Calatrava, to tudoo mais?'Naõ fe fegue;

& dôsDonsAbbades de Al- aífim como também naõfe
cobaça; he muito pera admi- fegue de fer poífivel,& de ter

rar, que entenda o P. M. nos o Papa autoridade pera fizer

paga com queftoens de pof- Bifpos, que faça efte, nem a-

fivel; queíloens abfolutamê- quelle, nem que o haja de fa-

te alheas , & que naÕ tem lu- zer ; & pois do fer poíTivel

gar, nem fe devem admittir nada fe prova na Hifl:oria, &
na Hifioria; quado ainda nas nada fe fegue no eííeito, aon-

Philofophi^s nem todos os de vai aqui adeíefa, oua re-

Meftresas querê tratar; por- pofta do P. M..^ Veja pois fe

que havêdo tanto que faber , tem outras rezoens, que nos
& que efquadrinhar nos ar- dé , ou outros documentos,
canos da natureza , nas cou- com que mofl:rc

, que em ef-

zas que temos à viíla, parece feito a Ordem de Chrifto foi

inutilidade confumir o tem- fogeita à de Calatrava)& en-

po em inveftigar com hum taõ lhe daremos licença,pera

difcurfo limitado huma ma- que diga em publico, ^ a mi-
ça tam vafla de poífiveis,que nha prova, q tirei cõtra elle,

a mcfma Divina Omnipotê- do governo das filhaçoens

,

cia naõ pode e%otar. Sendo tem muito fácil foluçaõ.

E 51 Do
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DoP.M. S. MARIA
pag.22.

A Ccrefce^qtienaÕhetaÕ in-

dubitavel , como o P. M.
/lippoem, afiliação da Ordem
de Chrifio a refpeito dos Abba-
des àe Alcobaça nos tempos an-

tigos ;
porque muitos annos de-

pois da inftituiçaÕ daquella

Ordem afogeitou o Papa Pio

2 . ao Abbade de Morimundo
em França^ como refere a Mo-
narquia Ltifitana é.p.Luc.

i^.cap.y. icrpofio que ali/è

diga, que a Bulla naõ teve ef-

feito,fempre Recolhe defia no-

ticia y que os Pontifices nao so

podlaoimas cofiumavaÕfazery

& variar effasfilhaçoens &c,

REPOSTA.

XJ O §. immediato a efte,

^^ ja pera o fim, diíTe o P.

M. Santa Maria eftas palavras

formaes: confeffò, que a Ordê

de Chrifio naJuafundação foi
fogeita aos Abbades de AlcO'

baça &c. Agora finco regras

abaixo naÕ mais, torna a di-

zer,que naõ he taõ indubira'-

vel , como eu fupponho,a fi-

Iháçaô, ou fogeiçaõ da dita

Ordem de Chrifto aos noíTos

Abbades nos têpos antigos.

Os tempos antigos da quella

Ordem he tempo da fua fun-

dação; ou feja o tempo, que
for; fe temos expreíla,&: im'-

preíTa a Bulla doPapaJoaÕ
2 2. ja muitas vezes allegada

;

& fe o livro dos Eftatutos da

inefmaOrdem,com todos os.

Autores
,
que delia efcreve*

raõ, nemine difcrepante , dizê

que a Ordem de Chrifi:o foi

fogeita aos Dos Abbades de

Alcobaça a te o tempo dei-

Rey D. )oaÕ ^.querezaõ tê,

nem pode ter o P. M. pera a-

inda agora duvidar do que
todos dizem ? A rezaõ q elle

da, vem a fer ; porque Pio 2.

fogeitou a dita Ordem aos

Dons Abbades de Morimú'-

do em França: mas fe o mef-
mo P. M. reconhece que efia

Bulla de Pio 2. nao teve ef-

feito, que fas,nem desfas c5-

tranòs a dita Bulla Piana/A-^

inda o P. M. naÕ fabe tudo;

porque naõ só os Dons Ab-
bades de Morimundo fe in-

titulaõ ainda hoje, & pertê'

dê que lhe feja fogeita a Or-
dem deChriíÍo,rnas também
o pretendem os Reverendií»

fimosDons Abbades de Cf*

fter; & huns, & outros tem
feus fundamentos , como di-

rei na 2 . parte da minha Hi-

ftoria: porem fe eííes funda-

mentos, & as fuaspertenço-

ens
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ens nunca paíTaraÕ de bons podiaõ, mas coftumavaõ va-

I dezejos , nunca tiveraõ ef- riar a ferie das nofias filhaço-

feito; porc|ue sò o tiveraÕ as ens, parece faperfluidade af-

BuUas dos Dons Abbades de fedada, ou falta de reflexão,

Alcobaça; que importa que fahir ainda agora com hum
là ao longe , & à revelia fe tal colliges.>\>orC[ fe o P.M.nas

chame meyo mundo cabeça, primeiras regras defta pre-

ou Perlado da Ordem de zente reporta pag. z i . defte

Ghrifto.^ o cazo de Pio 2. paf- fcu caderninho a caba de ci-

fouaírunjnaõ que odito Põ- tar os lugares da minha Hi^
tifíce tirafle pofítivamete da íl:oria,em que eu digo as mui-

filhaçaõ , ou obediência de tas vezes, que os Pontífices

Alcobaça à Ordê de Chrifto, com eífeito tem invertido a

mas o D. Abbade, queen- dita ferie; & oquemaishe,
taõ era de Morimundo , ve- fe eílà vendo iíTo mefmo c5
dendo-fe, por muito zelozo feus olhos nos nolios Moftei-

da obfervancia da fua Ordê, ros defte Reynojà emanci-

pedio autoridade a Pio 2 . pe- pados, ou livres da fogeiçaó

ra vizitar as Ordens Milita- de França , a que fim vem a-

' res de Hefpanha, que profef- gora dizendo (como fe foííe

i favaõ as leis deCíuer
,
quais alguma grande novidade) (\

eraÕ nefte Reyno as de Chri- efía tal noticia fe tira da Bul-

fto , & Avis ; & era Hefpa- la de Pio 2. Dé o P. M. a ca-

nha as de Calatrava , Monte- da hum o feu ; «& fe tirou a-

! za, & Alcantara : & ainda q quella noticia do meu livro,

obteVeagraça,naÕuzou dei- naõ negue a obrigação, que

la; porque cm Hefpanha naõ me deve.

G quizeraÕ nunca confentir,

i
como a fubrepticio;& aexé- Do P. M. S. MARIA
pio dos Caftelhanos nem os pag. 23.

noílos em Portugal. Vejafe

o Doutor Samper, a Monar- ID Orem ainda naõ heeflare"

quiaLufitana, onoíToCifter pofta em quemefmido\ as

Militante., & a outros A. A. ^ue acabei- de darfohpera que

mais. Na quillo que ultima- Jè viffe que nem a autoridade-

mente dis o P. M;que ferapre da Monarquia Lujitana-, nem

fe calhe da dita Bulla de Pio o eftillo das filhaçoens da Sa-

j

4,. que os Pontífices naõ sò grada Ordem de Cifter , qfaÕ
os
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os dous argumentos do P. M. , vizitara a Ordem de Chrifto,

faziaÓ couza alguma contra em que todos concordamos,

mhn^ no cazo que eu dtjjejfe^ q mas que também izentara a

a Ordem de Chrifto fojjefogei- dita Ordem da jurifdiçaõ de
ta a Ordem de Calatrava-^po- Calatrava, & da obediência

vem eu naÔ difje tal. Agora dos Dons Abbades de Alco-

fica o P. M. aclmiradoy naÕ baça. Eu porem achei na
pode acabar de me crer. Monarquia Lufítana, no nof-

Ora vamos ao §. defta fo Cifter Militante,& em ou-

fua inveãiva ,& vejamos o q tros Autores mais, q a Ordc
o P. M. refere^ que eu differa de Chrifto nunca foi fogeita

no Ceo aberto. As minhas pa- à de Calatrava; por ifíb argui

lavras faõ eftas : Reformou ao P. Mj & neguei ao feu Bif-

o noflo Bifpo efta Illuftriííima po,que tal íizefle. Pareceo ao

Ordem , dandolhe nova re- P. Mj no Antiloquio defte

gra , & novas definiçoens ; feu caderninho, que a averi-

porque a tè entaÕ obíervava guaçaÕ defte ponto eracou-
as de Calatrava , de cuja ju- za muito pouco relevâte pe-
rifdiçaõ a eximio : ifto he o q ra o afsúpto da minha Hiuo-
dijfe; & explicando o meu di- ria; & o que mais he, q tam-
to^digOy que a quellaspalavras bem entre nos tem achado e-

(de cuja jurifdiçaõ) fè haô de fta opinião Patronos; que tal

referir^ naõ a Ordem de Cala- he a variedade dos penfame-
trava ^fe naÕ a regra , & di- tos humanos/ Porem eu

, ^
finiçoens da mefma Ordem de obrei feguro na própria con-

forte &c. fciencia, aos mefmos, que o»

interpretam aííim, faço juizes;

da cauza. Se a Ordem de
REPOSTA. Chrifto foftè fogeita a Ordé

deCalatravaemCaftella, o
'C Ste he o primeiro ponto menos,que da hi fe feguia era,'

da nofla contenda
; & que os Dons Abbades de Al-

delle tudo,quanto fe tem di- cobaça também foraõ là fo-

to a tè qui , fe pode chamar geitos; efta fequela he evide-

accefíbrio. Efcreveo na fua te,porque os Dons Abbades
Crónica o P. M. Francifco de Alcobaça eraõ Perlados

de S. Maria do feu Illuftrifli- immediatos da Ordem de

mo Bifpo D.Joaõ naõ sò que Chrifto : aíTim o ternos na

Bulk
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Bulla da fundação da Orde. larj & porque contou a con-

E como hum corpo ( ainda q gregaçaõ do Evangclifta n o
; feja moral) naõ poíía ter du- numero das que feguem a re-

as cabeças immediatas, porq gra de S. Agoftinho, fepos
feria moníl:ruozo,fegundo os o P. M. de propofito a refu-

termos do çap. Quoniam in talo , dizendo delle por eftes

pkrisque- de Offic. OrdinSo. os dous motivos naõ mais, que
de Calatrava foíTem também efcreveo fonhos , & quime-
cabeça, neceílàriamente ha- ras, que errara nove vezes ;

viaõ de fer mediata
j iftohe, & que efcreveo a de onde

depois do D. Abbade de Al- der; como fe foífe alguma in-

cobaça
,

por efta ferie : os juria íua , que hum fecular

Cavalleiros fogeitos ao GraÕ antes de fer dos feus , fizeílè

Meílre, o GraÕ M.ao D.Ab- penitencia , ou foíTe empare-'

bade de Alcobaça ; & defte, dado do Convento dc N. S.

por appellaçaõ, ao GraÕ M. da Graçaj ou que a fua con-

de Calatrava; porque de ou- gregaçaõ fe governaífe pelos

tra forte naõ podia fer , por divinos documentos do grã-

; naõ podermos admittir, que de lume da Igreja o Doutor
I ambos o D. Abbade de Al- S. Agoílinho

,
pcra o P. iVl.

cobaça, & o GraÕ Meílre de

. Calatrava foíTem immedia-

tos ao GraÕ M. de Chriílo.

Agora pèze o P. M. fe feria

uzar de termos taõ indeco-

rozos a hum efcritor, bailan-

do moftrarlhe o cõtrario cõ
rezoens foíidas, E fe o P.M.

bem, que eu deixaíle paííar me tinha dado efte exemplo,

fcm exame huma tal fequela, agora de que fe queixai" falvo

como efta, com injuíla dero- fe pretende que feja matéria

gaçaõ da foberania dos nof- mais grave ,& de maior fup-

fos Abbades, & da Real
, & pofiçaõ íer, ou naÕ fer empa-

fcmpre Augufta Abbadia de redado o M. Joaõde N. Se-

Alcobaça. Por efcrever o P. nhora da Graça, do que fere

M. Purincaçaõ,que o M. Jo- os Reverediílimos Dõs Ab-
aõ , ao depoi&Bifpo de La- badesde Alcobaça, &afua
mego, fora primeiro reclu- Real Abbadia, fogeitos ahú
zo; ou emparedado do Con- Cavalleiro de capa , & efpa-

vento, de N. S. da Graça da, ainda que Excellentifíi-

antes de fer da comitiva dos mo o GraÕ Meftre de Cala-

Reverendos Padres de Vil- trava.

As
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As palavras formais do P.

M. na íua Crónica
,
que eu

argui , faõ eítas: Reformou o

mjfo Bifpo efta Illuflrijfima

Ordem , dandolhe nova regrai

& novas definipeiis ^porque a

te entaõ ohfervava as de Ca-

kitrava, de cuja jurisdição a
eximio é"c. & mais abaixo a-

crefcenta : O que mais cuftou

m nojjo Bifpo foi o ponto da
izençaÕ-, pela repugnância da

Ordem de Calatrava &c. De-
ftas palavras do P. M. cntê-

dioque asmefmas palavras

íbaõ; que aOrde de Chrifto

foi fogeita à Ordem de Cala-

trava
i
& argui efte dizer do

P. M. por achar em outros

A. A. que a dita Ordem de
Chrifto nunca foi fogeita a

Caílella. A gora, pcra me fa-

tisfazer , vem o P, M. expli-

candofe; & diz
, q a fuaclau-

lula ( de cuja jurifdiçaõ a exi-

mio ) fe ha de referir naõ à

Ordem de Calatrava , mas à

regra, & definiçoens da mcf-

ma Ordem. Pera boa intelli-

gencia defla diílinçaõ do P.

M. fe deve íaber, c] em qual-

quer Ordem, ouReligiaÕ ,&
ainda Republica fecular , ha

Perlados, que mandaÕj leys,

& regra, que fe guardaó j &
haíubditos, queobcdece; &
fuppofto

,
que eíla palavra

Ordem em fua plena f.gnifi-

Alcobaça
caçaõ comprehende por in-

teiro a eftas trescouzas, Pre-

lados^ SubditoSy & Leys com
tudo ,aqui oP.M. moftra, q
quer feparar , & diftinguir

entre fi a regra , ou deíiniço-

ens dos Perlados;& neíl:e se-

tido he que vem dizendo
, q

as fuas palavras de cuja jurif-

diçaõ a eximio, fe haõ de re-

ferir, naõ à Ordem: iftohe;

naõ aos Prelados , mas à re-

gra , & deíiniçoens de Cala-

trava. Pareceme, q naÕ fiiU

to à verdade neíla interpre-

taçaÕ
,
que dou ao P. M: a-

gora vejamos fe pode fubíí-

ftir a fua explicaçaõ. As pa-

lavras,que diíle o P.M. na fua

Crónica em Portuguezmui-

to claro , que naõ neceflita-

va de comm.ento , faõ eftas,

de cuja jurifdiçaÔ a eximio :

neftcs termos , huma ves que
proferio a palavra jurifdiçaõ,

naõ pode, fegundoa direito,

a àità jurifdiçaõ referir à re-

gra , & definiçoens de Cala-

trava, mas de força fe ha de

referir aos Perlados da quel-

la Ordem ; & confequente-

mente fe ha de ter, que o P.

M. diíTe na fua Crónica , q
a Ordem de Chrifto foi fo-

geita aos Perlados de Cala-

trava em Caftella. Jurifdi-

çaõ, fegundo o direito , he o

poder , & autoridade de mã-
dar
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dar viva , & aâiva, que eíla c^^-azesdicejidijírs. Nem cõ-

no Juiz,ou Perlado : no afto tra efta doutrina fe pode di-

•primeiro he o poder , & au- zer que as tais ley s , & regra

toridade pcra mandar,& go- (aindaque feparadas do Pcr-

vernarosfubditos; & noa- lado) íaõ partes integrantes

6to fegundo he quando o Ju- da juriídiçaÔ ; naó fe pode
iz , ou Perlado aítualmente iílo dizer; porque hefalfo,c^

i mandaÕ, & os fubditoslhe as leys aliim feparadas fejaõ

I obedecem ; ou clle mandar parte da jurifdiçaõ: quando
feja por efcrito, ou feja invo- muito feraõ eííeito; mas to-

ce: aílim o te todos os Dou- talmente diftinfto, & fepara-

tores Juriftas, & Canoniftas: do delia. Deixadas outras

Jm-ifdl&io diciíur a dlãíone rezoens, as quais trazem lar-

I érpoteftasi ita ut fit idem gamente os A. A.nefta mate-
vjiirifdiãiOy acjtts dicere: Car- ria; moílrafe cila verdade em
dozo iíi Praxijfídícã

,
Ange- hum exemplo claro,& de fè.

lo in Suma, verbo JurifdiBio^- A Icy que deu Moyfes ao feii

1 com outros muitos que ci- povo , ainda hoje com todas

I taõ. E fendo jurifdiãio o as fuas ceremonias, & ritos

I mefmo que /V/í íZ/V^r^ , necef- a temos efcrita na Sagrada

h fariamente fuppoem poten- Biblia ; & também ainda ho-

; cia viva, & aáiva, que poíTa je permanecera,& ha os fub-

exercitar, & reduzir a praxe ditos, que guardarão a dita

eíía tal jurifdiçaõ , ou pote- ley, que fiõ os Hebreos ; &
úaàcdkendijus. Da qui he, mais com tudo, naÕ ha, nem
& fe fegue, que só o Juiz, ou a jurifdiçaõ Real , nemaec-
Perlado , faõ capazes de ter clefiaílica dos ditos Hebre-

jurifdiçaÕ; porque sò elles tê os. Huma, & outra,fegundo

! a viveza , & aftividade
, q ue a fè, eílaõ de todo cx tindas,

fe requer adjus dicendum.bc- & acabadas em tal forma, ^
guc0e mais, que as leys , ou nem ainda por precizaõ nof-

definiçoens
,

feparadas do fi mental fe pode admittirfa-

Perlado, naõ faÕ capazes de cerdocio , nem fceptro Real
I ter jurifdiçaõ

;
porque aíTmi Hebreo, total, nem parcial,

feparadas faÕ mortas
, C\ naõ fegundo as profelias de Ja-

tem outro fer, fe naõ o de e- cob no Genef. cap.49. & de

ílarem efcritas no livro: & Daniel cap. 9 . Pois porque

,

por eíTa mefma rezaõfaõ in- íe ainda ha as mefmas leys,

F que
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que havia, & os mcfmos He-
breos,que guardavaõ as ditas

leys? Direi ;
porque falta o

Principe fecular,<Sc o Summo
Sacerdote da Syiiagoga : por

iíTo aindaq haja leys , & ma-
is leys, naõ ha, fieque partia-

liter, a jurifdiçaõ Real , nem
a eccleíiaíHca dos Hebreos.

Sinai he logo evidente
,
que

a jurisdiçaõ nem eftà nas le-

ys,nem as leys entraõ no cõ-

ceito de jurifdiçaõj faõ hum
effeito muito diftinto dellaj

ou pera milhor dizer,íaõ húa

lux, & guia pera faberem os

fubditos o que devem obrar:

mas iíFo he somente admeli-

iis effe--, porque o Perlado, ou
Principe, faoaley viva, que
baila pera hum bom gover-

no, fendo a fua vontade re-

gulada pela reda rezaÕ.Con-

firmafe efta doutrina do ufo,

que vemos obfervar em to-

das as profiçoens,ou fejaõ as

noílis dos regulares , ou as q
fazem os Perlados inferiores

aos maiores; porque naõ pro-

mettemos obediecia as leys,

fenaõ ao Perlado, fegundo a

regra: naõ dizemos: Promitto

obedtentlam kgthus, atit regu-

la: fenaõ; Promitto tibi^Reve-

rendilJime Domine^ obedienti-

amfecimdu canónicas fanãio-

íies; final he logo certo, que

as leys naõ faõ as que rece-

bera a obediência ; & confe-

quentemente nem as q exer-

citaõ a jurifdiçaõ. Confir-

mafe mais; porq os miniftros

inferiores tem verdadeira ju-

risdição; & cõ tudo naõ po-

dem fazer leys, fenaõ o Prin-

cipe: final helogo evidente,

que as leys, & conftituiçoês

naõ entraõ no conceito dc

jurifdiçaõ. De tudo o dito

temos,qmjimfdiçaõ he o po-

der de mandar vivo , & acti-

vo, que refide no Juiz , ou
Perlado: temos mais

,
que as

leys feparadas do Perlado faõ

huma couza morta, & como
morta incapazes dicendijus;

ifto he, de terem , & exerci-

tarem jurisdiçaõ : agora ao

noííbcazo. DiííeoP. M. S.

Maria na fua Crónica , que
o Bifpo loaõ eximira a Orde
de Chriílo da jurifdiçaõ da

Ordem de Calatrava; pois

neccílariaraente a palavra^a-

rifdiçaõ fe ha de referir aos

Perlados , & naÕ às leys, ne

definiçoens Calatravenfes ;

porque as tais leys faõ huma
couza morta, que nem tem,

nem podem ter jurisdiçaõ.

Se o conceito do P. M. na

Crónica fofle eíle mefmo

,

que nos diz agora no cader-

ninho, tinha obrigaçaõ dc

fallar zS\va:Decuja objervan-

cia a m>«/f}-porque as leys o

que
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que tem, naõ lie jurifdiçaõ,

fenaõ obfervancia; & nem a-

inda eíTa obfervancia he íilha

das ditas leys j mas nafcc on
do juramento , & voto com
que eu me obrigo a ellas, ou
da coacção do PrinGÍpe,com

queelle me obriga a guardai-

las: porem huma vez que e-

fcreveo a ^Awmjurifdiçaõ ,

tenha paciência
;

porcj apud

doãos (que dos mais , ou do
íeu applauzo pouco cazo fe

deve fazer) forçofamente fe

ha de referir a dita palavra

,

naõ aoseílatutos, ou leys
,

mas aos Perlados Calatrave-

fes.

Do mais que diz pera di-

ante o P. M. na Crónica fe

confirma
,
que a fua palavra

jurisdição
^

forçofamente fe

ha de referir naõ às definiço-

ens, & regra, mas aos Perla-

dos de Caiatrava. Diz aílim:

O q mais, cufiou ao nofjo Bif-

po foi o ponto da izençaõ^ pela

repugnância da Ordem de Ca-

iatrava , mas ejlasmefmas c5-

iradiçoens vencidas gloriofa-

mente por elle &c. A qui diz

o P. M. que a Ordem de Ca-

iatrava repugnou, & contra-

diííe ao Bifpo fobre efte mef-

mo ponto da izençaõ: logo

fe ouve repugnância, & con-

tradição, neceílàriamente os

Perlados de Caiatrava a fize-

45
raõ; porque as leys , & deíi-

niçoens per li naõ podiao

repugnar, nem tem activida-

de pera contradizer. Facil-

mente, como coíluma , dirh

o P, M. que fim; que os Per-

lados foraÕ os querezifi:iraÕ:

porem que iíío foi pera que a

Ordem de Chriílo naõ d-ei-

xaffe as cõílituiçoens; & naõ

que quizeífem defender ju-

rifdiçaõ alguma , a qual naõ
tinhaÕ fobre a Ordem de
Chrifi:ó. Mas pergunto ; &
íe os Perlados de Caiatrava

naõ eraõ fuperiores da Orde
de Chriílo ,

que lhe hia em
q os Cavalleiros de Chrifi:o

em Portugal guardalTem, ou
naõ as fuas definiçoens? Os
Calatravenfes eraõ Caflelha-

nos, & fe naõ eraõ feus fupe-

riores,naõ tinhaÕ communi-
caçaõ com os Cavalleiros dc
Chriflo ; neftes termos que
lhe foi levar aCaftella, q os

Cavalleiros de Chrifto em
Portugal deixavaô os feus

por outros efi:atutos novosf

Mas quero conceder
,
que o

foubeíícm; & pelo faberem,

que mandaraõ a Portugal fa-

zer a rezifiêcia ao Bifpo: eílà

bem; mas efi:a reziftcncia co-

mo a fizeraó ^ Porq sò a po-

diaõ fazer por dous modos;

ou em publico, ou em parti-

cular
i
QU judicialmente, ou

F 2 em
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em particular defafiando, CO- Chrifto fobre efta matéria

mo Cavalleiros,aoBifpo:naó dos feus eftatutos. Sefoííe

fe deve admittir, q mandafse fobre alguma divida , ou fa-

de Caftella defafiar , nem a- zenda ufurpada entaõ fim

meaçar a hum Bifpo
j
logo poderiaõ demãdallos diante

de neceffidade havemos de de Juiz competente : porem

dizer,que eíTa tal,ou qual re- fobre guardarem eftas , ou a-

pugnancia, que fizeraõ, a fi- quellas leys , naõ lendo os

zeraõ via ordinária ;
porem Cavalleiros de Chriílo feus

por efta via fe os Perlados de fubditos , naÕ podiaÕ os de

Calatrava naõ tinhaõ jurifdi- Calatrava intentar acçaõ cõ-

çaÕ fobre a Orde de Chrifto, tra elles , nem fazer na ma-

naõpuderaõ refiftir ao Bif- teria repugnância algua con-

po, nem fazerlhe a repugna- tenciofa. A acçaõ judicial

cia, que nos diz o P. M. Pro- fe define affim : 'Jus agendt
,

vo. Se a Ordé de Calatrava- «lír perfequenâi quodfihi debe-

naõ era fuperior da Orde de tur^atit detinetur ' exprincip.

Chrifto, as duas eraõ fepara- inft. de aã. Pegas de Obligat.

das,& alheascntre fij & fen- tom. 5. cap. 8. n. i . com to-

do ambas feparadas , nada dos os D.D. Juriftas, & Ca-

importava, nem havia rezaÕ noniftas: da qui he, fegundo

alguma deintereíTe, peraque efta definição
, que aquelle,

a Ordem de Calatrava impe- cujtis non intcreft ^ agere non

diftè aos Cavalleiros de poteft; & fem acçaÕ judicial

Chrifto,
(J
deixafíem os feus judicia exerceri nonpoffunt. /.

por outros eftatutos , ou re- Jipupilli §. videmus^ f. de ne-

gra;aífim como nada impor- gocgejl. em tal forma, que

ta, nem ha rezaõ alguma em agensfine aãione repellitur a
direito, pera q fe lhes dé aos judicio-, etiam parte non oppo-

Religiofos de S. Francifco,q[ nente ; & exceptio carentia

deixem a fua regra por outra a&ionis impeditlttis ingrejfum.

os Padres de S. Domingos: Pegasy^pr^ com todos os D.

he certo. E fendo ifto ailim, D. Agora ao noflb cafo; fe a

naõ tinha a Ordem de Cala- Ordem , ou os Perlados de

trava acçaõ juridicapera re- Calatrava, naÕ tinhaõ jurif-

pugnar ao Bifpo , ne pera fer diçaõ fobre a Ordem de

ouvida em juizo contencio- Chrifto, como vem dizendo

fo contra os Cavalleiros de o P^ M. no feu cadcrninho,

nada
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nada lhe hia , ne importava, diçaÕ pelo mefmo P. M. de
i
que a dita Ordem de Chrifto força le ha de entender dos

i

mudaíTe dos eílatutos velhos, Perlados Calatravenfes. Ef-

& aceitaíTe a nova regra, que colha o P. M. o que for fer-

o Bifpo loaõ lhe dava:he cer- vidoj mas fempre cÕ a obri-

to;&fe nada lhe hianiíTojCa- gaçaÕ,ou de fe defdrzen

recia de acçaõ judicial pera porque fe quizer fuílentar a

poder fer ouvida na matéria: repugnância
, q diíTe na Cro-

& fe naÕ tinha acçaõ
,
naõ nica, como eíía repugnância

pode fazer a repugnância, ne naÕ fe pode fazer íèm acçaÕ,

requerer em juizo fobre a tal & jurifdiçaÕ , ha de revogar

matéria dos eílatutos ; he o q a explicação do caderninho;

íiòa provado pelos textos
, ^ & fc quizer ter maõ no que

referi. Porem o P. M. con- vem agora dizedo no cader-

ílantemente affirma na Cro- ninho ha de confeffar q pin-

j

nica, que a Ordem de Cala- tou como quiz na Crónica;

&

1 trava repugnou com eíFeito que naÕ houve repugnância

aoBifpo; & que o dito Bifpo alguma, que fizeflem ao feu

venceo,& triumfou gloriofa- Bifpo os Caftelhanos Cala-

mente deíTa tal repugnância travenfes. Deixo à parte, ^
Calatravenfe: logo pela Cro- eííà tal repugnancia,que pin-

nica do P. M. a Ordem de tou o P. M. na Crónica , fe

Calatr^va era fuperior da ouveífe de fazella a Ordê de

Ordem de Chrifto : logo, e- Calatrava , nem havia de íèr

ilando pelâCronica,na5 po- ao Bifpo D. loaÕ, nem nefte

defubíiílir à explicação do Reyno, mas em Roma; porq
caderninho. Mais breve: ou sò a Curia Romana era ter-

a Ordem de Calatrava era ritório comum, & igualmcn-

fuperior da Ordê de Chrifto, te feguro por ambas as naço-

ou naõ: fe naõ era fuperior , ens Portugueza,& Caftelha-

naõ repugnou,nem pode re- na; como também porque sò

pugnar ao Bifpo, pela caren- ao Pontifice pcrtecia conhe-

cia de acçaõ pera o poder fa- cer, & decidir o ponto con-

zer : porem o P. M. diz na troverfo de huma Religião

.Crónica, que repugnou : lo- querer , ou naõ querer eftas,

go era luperior, & tinha ju- ouaquellasleys. OBifpoem
rifdiçaõ fobre a Ordem de virtude da cÓmiíTaõ, de que

Chrillo logo a palavra jurij- uzava
,

poderia obrigar , ou
abfol-
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abfolver os Cavalleiros de

Chrifto
;
porem como eíTa

cõmiíTaõ era limitada
,
por

ella naõ podia conhecer das

novas rezoens dosCalatra-

venfes ; & q fendo eílas ver-

dades todas evidentes , o P.

M. fepuzeiTe aefcreverna
Crónica palmas, & triumfos,

aõde naõ ouve batalha! Ad-
mirável idea por certo ; &
mais admirável explicação

do caderninho
,
pelo que fe

encontra com a pintura da

Crónica/

Do P. M. S. MARIA
pag. 24.

Ç\ Meu intêto principal era

moflrar ,
que o mffo Bif-

po dera novas leys a quella

Ordem 5 como o darlhe no-

vas leys incluiapor confequen-

cia a izen^aõ dos amigos, def-

fas antigas digo que a exímio

isrc.

REPOSTA.

PAra corroborar o P. M.
Santa Maria a lua expli-

cação acima , vem aqui di-

zendo, que dar oícuBifpo

novas definiçoens , & nova

regra aos Cavalleiros de

Chrifto , incluio por confe^

quencia aizençaõ das anti-

gasj porem eíla confequen-

cia he falfa : porque he falio

dizerfe, que o dar,ou admit-

tir novas leys inclue por cõ-

fequenciaa izençaõ das anti-

gasimoftrafe em muitos exê-

plos; mas baile efte por bre-

vidade. Osnoílbs Santiffi-

mos Padres Cifterciefes quã-

do íiihiraõ de Molifmo fize-

raÕ novas leys, & novas de-

finiçoens
; porque fizeraõ a

carta de Caridade ; o livro

dos Ufosj & outras leys ma-
is: & nem por iíío excluirão,

nê era necelTario Ci excluifse

a regra Benedidlina, que pri-

meiro haviaÕ profeííado em
Molifmo: & fcnaÕ digame

o P. M: fe hoje fe formaífe

huma recoleta dos feus Pa-

dres de S. Eloy, eííes tais re-

coletos he certo, que ha-

viaÕ de fazer novas leys

da íua mais eftreita obfervã-

cia: agora pergunto ; & por

eííàs novas leys haviaÕ de

deixar as antigas, ou naõ.^ fe

as deixavaõ, ja naÕ era reco-

leta dos Reverendos Padres

de S. Eloy; era huma nova
Ordem , ou nova Religião,

com fua regra feita de novo:

& fe as naõ deixavaõ
,
logo

he falfo, o que fuppocm o P.

M; que o dar, ou admittir

novas leys inclue por confc-

quencia
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' quencia a izençaõ das anti- derninho, que a íua palavra

gas:& fendo falia efta fuppo- jurifdiçaÕ fe havia de referir,

fiçaõ, ainda a tè qui naõ tern naô a ordem de Calatrava,

o P. M. nem provou o feu in- mas as leys, & regra da mef-
tento, que pretendia. ma Ordem; & eu moftreilhe

nefte papel, que as leys, &
Do P. M. S. MARIA regra

, feparadas do Perlado
pag. 2 4. eraõ huma couza morta, &

como tal incapazes de ter ju-

Is aqui dezarmadafé' def- rifdiçaÕ
j por tanto q de ne-

feita tamfacilmente a ha- ceffidade a dita palavra fe

taria^ que acejlou contra mim havia de referir aos Perlados
oP.M. &fobre quefaz tantos Calatravenfes. Agora fe de
eftremecimêtoSjé' tantosgaftos todas eftas premiílàs íè feguc

juperfiuos depapel, & tinta. . queoP. M. tem desfeito as

minhas batarias, í/t'/m;í:/tí!í i»

arenam todas as vezes
,
que

REPOSTA. for fervido. Eu bem o con-
feíTo Gigante; & que o P.M.

T\ \t aqui o P. M. que dei- sò a húa parte bafta pera de-
•'-^ xa defarmada , & desfei- fafiar ad Jingulare certa-

ta a minha bataria;eu porem, men a hú exercito inteiro de
porque reprovo o jugar de fabios; porem nunca nos fal-

palavras, remeto a decifam tara ao menos huma pedri-

defte ponto ao Dojito Ley- nha pera fizermos tiro, mas
tor,q he o tribunal aonde di- que feja de longe, à grande
reitamente pertence; porque teíla deíle agigãtado Golias:

eu, ou oP. M; que o diga- huma pedra limpillima tira-

mos, importa muito pouco, da da torrente dos Douto-
Na fua Crónica efcreveo o res , ornada de huma erudi-

P. M. do feu Bifpo loaÕ, que çaõ pura, & clara,& taó cor-

izentara a Ordem de Chriílo rente como as mefmas agoas:

da jurifdiçaÕ de Calatrava:eu limpidifmos lapides de torre-

moftreilhe cõ a Monarquia, te. E fe eu, ufando de rezo-

& outros A. A. que a Ordê ens folidas,f;iço gaftos fuper-

de Chrifto nunca foi fogeita fluos de papel, & tinta, aon-

a Caftella. Refpondeo o P. de hiraõ os que faz ,
quem

M; explicandofe no feu ca- joga íomentc de palavras, ^
naõ
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naõ fervem de outra couza

mais , que de cfpantar igno-

rantes?

iT)ô P. M. S. MARIA
c/.v.:bM-< pag. 26.

T> Rofegue o?. M.&di%^q
- eufaliara eÕ menos rezaõ^

quando affi'rmei, q o mjjh Bif-

po eximira a Ordem de Chriflo

da fogeiçaÕ dos Abbades àe

Alcobaça , érfaz nefla tnate-

ria dous argumentos contra

mim , ou allega duas provas:a

primeira he o livro das confii-

tuiçoens da Ordem de Chriflo^

110 qualtres regras mais abai

Alcobaça
mente, o digo' que he verda-

de que Paulo izentou com ef-

feito , ér na execução a Or-

dem de Chrijlo da juvifdiçaõ

dos Abbades de Alcobaça; mas

iffo naõ tira, que tabem a hou-

veffe muitos annos antes isen-

tado o nofo Bifpo ; ainda que

tal vez naõ foffe com intúva

execução-,& efeito &c.

de

P.

REPOSTA.

Eixada ja a Ordem^ Calatrava , entra o

M. Santa Maria no fegundo

ponto da noíTa contenda.

Havia elle dito na fua Cro-

xo do lugar, em que eu o citei^ iiica
,
que o feu Birpõ D. jo-

fe diz que Paulo 5. no anno de íiõ izêtara a Orde de Chrifto

1542, izentara a Ordem de da obediência dos DonsAb-
Chrifto dafuperioridade, qne bades de Alcobaça ; eu po-

nella tinhaõ os Dons Abbades rem moftreilhe na rninha Hi-

de Alcobaça; a fegunda prova floria ,queo Papa Paulo ^.

he tirada da Monarquia Lu- & naõ o feu Bifpo, foi o que

fitana , a qualtambém diz,que fez a tal izcnçaõ ;
porque af-

Paulo ^.fizera a dita izençaÕ. fmi o tem a Monarquia Lu íí-

Aqui Je lhe reprezcníou ao P. tana,& o livro dos Eílatutos

M. que me deixava vencido,é' da Ordem;& aíFim coníla da

pojlrado, & q de todo me ata- Bulla do mefmo Papa ; & a-

"va as maos; tnas enganoufe; inda diz mais a Monarquia
ambas asJuas provasJe reduze Luíitana; porque acrefcentá,

•tí htma so, <isr he cJla-.Paulo 5. que os Dõs Abbades de Al-

izentou a Ordem de Chrifto da cobaça continuarão com ef-

jurifdiçaõ dos Abbades de Al- feito em governar a dita Or-
cobaça\logo naõ a izHou o Bif- dem de Chrifto a te o tempo
po Dom Joaõ} Refpondofacili de El- Rei D. joaõ 5 ;

que foi

: o que
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que impetrou a Bulla do des com eífeito, & na execu-

Pontifice Paulo y. palavras çaõ; mas que tudo iflonaõ

da Monarquia parte 6. foi. tira que também o fcu Bifpo

: ^08. I. E com efta/iiper- a izentaffe muitos annos an-

intendência (fobre a Ordem teSjainda que tal vez naõ fof-

ide Chriílo) continuarão os fe com inteira execuçaõ ,&
Abhades de Alcobaça a te o té- efFeito. Efta multo bem íal-

ypo de(-Rey D. JoaÕ 5. Tam- ladoj & temos as partes qua-

: bem moftrarei na 2. parte da zi cõcordadas: mas pregun-

1 minha Hiílotia, que o Infan- to; & fe o Bifpo naõ izentou

; te D. AíFonfo, fendo Com- a Ordem de Chrifto inteira-

I mendatario de Alcobaça, a- mente; fenaó pós em eíFeito

inda como tal governou a a eíla fua izençaÕ, que veyo
Ordem de Chriflo em quan- finalmente a fazer ? Nada:
to viveo; oqueconfta deal- logo mal fe pode dizer

,
que

i guns documentos da Torre izentou a Ordem de Chrifto

1 do Tombo, que darei no di- dos Dons Abbades de Al-
to lugar; & por morte defte cobaça. Pera eu aqui me de-

Infànte expedio Paulo 5. a zembaraçar do P. M. bafta-

Bulla da izençaõ no anno de me o refcripto acima , ou

1 542 . Breve da Commiífaõ do Pa-

Contra mim , & contra pa Eugénio 4; porque nelle

todas eftas rezoens vem ago- (como ja diíle) naÕ deu o Pa-

ra o P. M. nefte feu Caderni- pa poder algum ao Bifpo pe-

nho ; & na falta de documê- ra izetar os Cavalleiros, nem
tos autenticos,& verdadeiros a fua Ordem da obediência

(q lhe naõ feria fácil achar e dos noífos Abbades : logo

contrario dasBullas Apofto- inutilmente recorre aqui o
liças, & dos documentos da P. M. pera a diftinçaõ pro-

Torre do Tombo) vem ou- pofta 5
porque naõ tendo o

tra vez com outros fubter- Bifpo (como naõ teve)poder

fugios, mas ineptos , & sê íè- pera entrar em femelhante

remmâis, que os que os La- negocio,, impertinente cou-

i tinos chamaÕ Amujjis alba-y za he vir dizendo
,
que izen-

:

porque vem dizendo,que he tou a Ordem de Chrifto, a-

verdade, que Paulo 5 . izen- inda que talvez naõ foííècõ

tou a Ordem de Chrifto da inteira execuçaõ, & efíeito:

obediência dos noífos Abba- neftes termos lefpondo a tu-

G do
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do cjuãto aqui amontoa o P.

M.CÕ húa sòpalavra.Hefal-

fo dizerfe, q o Bifpo D. joaõ

izentou a Ordem de Chrifto

dos Dons Abbades de Alco-

baça; porque o Papa na íua

commiííãõ naÕ lhe deu po-

der pêra tal. Agora exami-

nemos a diffinçaõ do P.M.
aomenos por gaftar papel.

Como o P. M. naÕ teve

noticia do Breve de Eugénio

4. Sc naÕ podia negar a Bulla

de Paulo 5. q citei contra el-

le , \^m a partido comigo na

fua diftinçaõ : reparte a obra

entreo feu Biípo,& o Pontí-

fice Paulo. ISleftes termos,

naÕ vejo como políamos en-

tender a íua diílinçaõjou re-

partição; fenaÕ dizendo, que
o Bifpo fez a izençaõ quanto

era no feu intento , ou da fua

parte; & como naõ chegou

á confeguila , nem paílou de
a dezejar, a fez o Papa Paulo

5 . & a executou. De forte q
o Bifpo (pelo meímo,que cõ-
felía oP. M.) entrou nefta

obra ; mas sò com a inteçaõ,

oudezejo; & o Papa com a

& effeita Em
Noííò pode fer

,

Alcobaça

execução

Deos S.

& fe admitte efta ferie de o-

brar; primeiro na fua inten-

ção, &aodepois naexecu-
çaõ,quando poemaítualme-

te extra caufas as obras, que

havia ideado
; porque a fua-

Divina inteçaõ he eterna, &
permanente, & pode mui bê
cfperarpclo tempo da exe-
cução: porem no Bifpo naõ'

foi aííim; porque a fua inten-

ção , ou intentos acabarão

com élle ;
&o queellenaa

fez na vida, tudo fe defvane-

eeo, & parou em nada : &
de nada, ou de coufa Ucnhu-

com verdadema nmguem
fe pode chamar autor: fo-

mente em algumas efmolas,

ou legado pio poderia ter

parte o Bifpo, ainda depois

de morto; mas iíio feria íe

deixafle dinheiro pera ellas^

que he a principal parte da

execução : de outra forte os

feus intentos, & nada era tu-

do hum. Daqui he, que pe-

ra o Bifpo poder fer autor

da obra da izençaÕ , devia

concorrer o feu intento pera

a execuçaõ delia úliquo modo,

A execuçaõ feia Paulo 5.

mais de hum feculo depois

de morto o Bifpo ; & aonde

fe confervou neffe tepo en-

termeyo o feu intento
,
pera

concorrer depois de cem an-

nos com a execuçaõ, cj fczo'

Pontífice ? Dirá o P. M. que

fe confervou , ou ficou nos

mefmos eftatutos
,
que fez o

Bifpo na fua vizita; porq naó;

appareCe outra fahida pera

onde
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1

íCndeoP. M. poíTa recorrer: tcííem mais no governo da
porem efta repoíla naõ pode Ordem de Chrifto; nelíe ca-

fubfiftir, & por duasrezoes; zo negado, pera o Bifpo po-

a primeira
,
porq o Bifpo nê der ter parte na izençaõ da

fez, nê teve autoridade pera Ordem, omefmo Papa
( que

poder fazer eftatuto algum, reduzio a izençaõ a eífeito)

pelo qual a Ordê de Chrifto havia de confirmar a eííeral

I íe exemiíTe da obediência eílatuto; porem o Papa
,
que

dos noílbs Abbades: &afe- confirmou os eílatutos, foi

gunda, porque Paulo 5. naõ hum,foi Julio 2. & o que fez

1 confirmou os eftatutos do a izençaõ,foi outro,foiPauio

Bifpo,mas quê os confirmou ^:logo nenhum fundamen-
foi feu predeceíTor Julio2. to tem o P. M pera dizer,quc

aflim o tê o livrodos Eílatu- o íeu Bifpo izentou (quan-
i tos da Ordem, & a Monar* to era da fua parte) a Ordem
I

<]uia Lu fitana nos lugares a- de Chriílo da obediência

rima citados ; & o mefmo dos noífos Abbades.
P.M. o naõ nega. Neftes ter-

I mos, na obra da izençaõ,que Do P. M. S. MARIA
I fez Paulo 5. sò elle teve par- pag. 27.

I te; & a dita Ordem foi toda

fua tanto na intenção, como Rovo efla cojífequericia cõ

: aodepois no eífeito : porq hmna paridade
,
que naÔ

fuppofto huma vez (como tem foluçaô. o Papa jiilioi.

todos dizem
)

que naõ foi obrigou a Ordem de Chrijlo a

Paulo 5. mas Julio 2. o que humas novas leys mas iffo

confirmou os eftatutos do naõ tira, que muitos annos aíi-

Bifpo, & que nenhum efta- tes lhe houveffe dado o nojjò

tuto fez o Bifpo a efte inten- Bijpo as mefmas leys â di-

to , naõ moftrarâ o P. M. ta Ordem : logo por modo fe-
principio algum, por onde o tnelhante; o i%entar Paulo 5.

dito feu Bifpo pofla ter parte muytos annos depois a Ordem
i nefta tal izençaõ de Paulo 5 . de Chrifto da jurifdiçaÕ dos

dado, & naõ concedido, que Abbades de Alcobaça naÕ tira

o Bifpo fizeíTe algum eftaiu- (i^c,

to, no qual deixaífe ordena-

do , que os Dons Abbades

de Alcobaça fenaõ interme-

G z RE
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obrigou os Cavallciros de
Clínfto a humas novasleys:

REPOSTA. porque lulioz. (corno tem
a Monarquia Lufit.& o livro

VEr a innocencia
,
comq dos Eftatutos da Ordem) o

o P. M. vem argumcn- que fez, foi; confirmou, ou-
tando , & armando as fuas mais propriamente tolerou

paridades fobre principio os eftatutos , ou larguezas

lalfo, por naõ ter noticia antigas, que oBifpo D. loaõ

do Breve de Eugénio tpar- havia introduzido na Ordem
to! Mas ainda efte naõ he o de Chrifto : quando o dito

mayor difcuido feu, fenaó Bifpofoi chamado pelo In-

que uza de rezoes negativas fante D. Henrique pera

em Apologia , dizendo: que vizitar os Cavalleiros de

bmpudera fer ^c. q ijfo nao Chrifto, permittio-lhes huns

tira que ofeuBifpo naôizen-r coftumes mais largos, que
tajje érc. Naõ eftâ o ponto haviaÕ fido da Orde extin-

no que poderia fer; fenaõ q dado Tem pio; & dado que
era obrigado o P. M. a mo- notaraõ logo os Cavalleiros,

ftrar o que foi , & fuccedeo que o Bifpo fe eftendera ao

em verdade . Refpondolhe que naÕ podia; porem,como
ao pè da letra. A chamada eraõ larguezas , & liberda-

coníequcncia,q o P.M.Santa des,pegaraÕ facilmente: &
Maria aqui intenta provar

,
queredo aodepois o Senhor

vem a fer; que ainda q Paulo Rey D. Manoel ( como Me-
^.(dizclle) izentou a Orde fl;re da Ordem) acudir aos

de Chrifto da obediência dos efcrupulos dos Cavalleiros,

Dons Abbades de Alcoba- & feus, que femprc haviaÔ

çá, porem que iflb naõ tira, feito dos eftatutos do Bifpo,

que o feu Bifpo muitos an- fupplicou ao Papa lulioz.

nos antes a naÕ houveftc ta- que.cõfirmafle, ou mais pro-

bemizentado; & provaefta priamente toleraflè as ditas

íua inferência com huma larguezas, com fupplemento

paridade , da qual abfoluta- dos defeitos,que intervicraÕ

mente affirma, quenaÕ tem na dita vizita: iftofoi(fegu-

foluçaó. Mas antes de outra do a Monarquia ) o que fez

couza fe deve advertir, que lulio z. & naõ que obrigaf-

hefilfo dizerfe que lulio 2. fe òs Cavalleiros a humas

i novas
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novas Icys, como oP. M.
diz: mas eu quero fuppor,&

quero conceder ao P. M.quc
o Pontífice Julio deu as no-

vas leys aos"Cavalleiros,que

o feu Bifpo havia dado pri-

jneiro: tudo ifto paíTe, porem
dahi que rira o P. que a

mefma izençaÕ,que fez Pau-

lo 5 . primeiro a havia feito o

feu Bifpo.^ Nego. A diverfa

rezaõ he; porque lulio 2 .por-

iíTo deu aos Cavalleiros as

meímas novas leys do Bif-

po
, porque confirmou os

mefmos eíbtutos, & a mef-

ma vizita do dito Bifpoj he
certo , nem o P. M. o nega:

porem Paulo 3 . naõ confir-

mou eílatuto algum do Bif-

po, nem tal Bifpo lhe palTou

por penfamento; feoscon-
firmafíb, ou fe, quando izen-

tou a Ordem de Chrifto da

obediência dos nolTos Ab-
bades, foíTe confirmando

cftatuto algum feu do Bif-

po, no qual elle difpuzeífe,

pu deixaíTc ordenada a tal

izençaõ, entaõ fim colhia

em forma a paridade do P.

M. eftavaó os dous cazos

iguais; & fuppofto o primci-

ro,naõ fe podia negar o fegú-

do; porê , claudicando o ca-

zo de Paulo 5. nada colhe,

nem prova , a paridade de

lulio 2 . A Bulla de Paulo j;

53
de q temos noticia,foi de Mo-
tu próprio

;
appareça outra,

que feja de confirmação co-

mo he a de lulio 2; & fe fo-

bre ella eu naõ der repoíla

em forma
,
poderá cntaõ o

P. M. dizer com railhor fun-

damento, que a fua paridade

naõ tem foluçaõ. Vera paz
çomqo P.M.rczolve,& con-

clueos feus difcurfos ! o co-

mo dàtudo por certo,& aca-

bado , sê lhe occorrer a mais

leve duvida em contrario!

Que o Bifpo deu as mefmas
leys ( diz elle ) à Ordem de

Chriílo muitos annos antes,

& as mefmas, q aodcpois lhe

deu lulio 2. naõ tem duvida:

logo porque naÕ poderia

fucceder o mefmo no ponto

da izençaõ i logo nada vai o

argumento tirado do livro

das Conftituiçoes , & da

Monarquia Lufitana. Ha tal

modo de concluir í & que

parcntefco tem entre fi; que

influxo díredo , nem indi-

re£to; fifico , nem moral, a

confirmação, que fez lulio 1.

pera oqrez , ou podia fizer

o Pontífice Paulo 5? fem gra-

de milagre .bem poderia naõ

fucceder omefmo; porque

poderia naõ querer o Pon-

tífice Paulo,ou poderiaÕ naõ

lho pedir os Cavalleiros, cô-

outras innumeraveis rezoes

era
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cm contrario, que fe podem
excogitar de poflivel ; as

quais podiaÕ darfe no fa£to

de Paulo 5 . ainda que na5

houvellèm fuccedido no ou-

tro de Julio 2.Demais do que

ja eu diíTe ,
que na hiftoria

naõ fe permittiaõ eftas rezo-

ens de políivel; cúespoderias;

fenaõ o que foi com effcito.

Mas o íegundo logo do P,

M, ainda eftà mais diíTona-

te. Logo ( diz elle ) nada vai

o arq-umento tirado da Mo-
varquia^ & do livro das Con-

ftituiçoEs. Eporque vai nada?

porque naõ ha de valer.^ A
Monarquia , & o livro dos

Eftatutos faõ dous autores

conhecidos, & recebidos de

todos; ambos eftaõ dizendo

conftantemente , que os

Dons Abbades de Alcobaça

governarão a Ordem de

Chrifto ate otempo ;de Pau-

lo 5. & que outros autores

mais graves , que os dous, te

allegado contra elles o P. M.
pera proferir , & inferir que

vai nada o argumento tirado

dos ditos autores. Mas va-

mos adiante 5 porque ainda

me reftâ muyto, em que ha-

verei m^fter boa paciência.

^aqa

Do P.M. S. MARIA
foi. 28.

17 Ifto que o P. M. tantas

^ vc&es falia por coijcãur

vas, & ajuiza como Iheparece^

também eu agora quero ajui-

zar hú poucoj& digo; q o nojfo

Bijpo quanto era daJuaparte

fez as duas couzas: afaber as

Conflituiçoês novas, ér a nova

izençaõ; porem como havia de

dar conta delias ao Pontifce^

& em Portugalnaõ faltariaS

dificuldades tia execução de

huma. O' outra-, porque a Or-

dem de Calatrava naÕ leva-

ria a bem^qae a de Chrifto dci-

xajfe as fuas Conftituiçoens

antigas pelas modernas ,éros

Abbades de Alcobaça eiicon-

trariaÕ a izençaõ da fuperi-

oridade
,
que tinhaÔ [obre a

mefma Ordem', efiascontradi-

çoensferiaò a cauza de tama-

nha dilação. Ne?n ifto tira de

fe attribuir ao noJfo Bifpo a

izençzõ da Ordem de Ch rifla

is-c, _i

REPOSTA.

np Emos aqui huma con-

fiíTaõ paleada do P. M.

fJoriíTo duvido muito que

he aproveite. Obrigado fi-

nalmente da rezaõ, & con-

vencido



I Vencido da autoridade do li-

vro dosEíbtutos da Ordé,
diz aqui o P. M. Santa Maria,

cjue o feu Bifpo na izençaõ

da Ordem deChrifto fome-
! te fez o que era da fua parte

opprimido,&fómergido das

I contradiçoens, q achou nos

Dons Abbades de Alcoba-

ça: mas he muito pera obfer-

;

var a lingoagé exquizita, de

j

que uzou aqui, porque todas

as oraçoens deixa fufpenfas;

& fendo o P. M. taÕ liberal

ern concluir a dê onde der

\ qui naÕ uzou do feu eílilo :

fez o nojjo Bifpo quanto era da

fua parte (diz elle) asconjli-

tuiçoens mvas^ & a nova izê-

'^aõ; porem como havia de dar

conta delias ao Fontifice : Diz,

que o Bifpo havia de dar co-

ta ao Pontifice; mas naõ re-

zolve, fe a deu : diz que naÕ
faltariaõ difficuldades na ex-

ecução;mas naõ acaba de af-

íirmar, fe as houve: diz, que
òs Abbades de Alcobaça en-

contrariaõ a izençaÕ ; mas
naõ acaba de concluir, fe a

encontrarão : diz, que eftas

contradiçoens feriaÕ a cauza

de tamanha dilação; mas naõ

acaba de dizer, fe o foraõ;nê

declara, que dilação foi efta.

Parece que lhe amargavaõ

na bocca eftas yerdades;põr-

iíTo rnaftigou tanto, pera mo-

ftrar mais o faílio : emfím
pera bons entendedores ba-

ila tocar. Bem entendemos,
que o Bifpo fez nada na ize-

çaõ da Ordem de Chrifto; q
iíTo quer dizer,que fez fomê-
te o quererá da fua parte: bê'

entendemos que teve diffi-

culdades na execução; que
os Dons Abbades de Alco-
baça o encontrarão ; & que
as fuas contradiçoens foraõ

a cauza de tamanha dilação,

que houve defde os bõs de-

zejos do Bifpo ate a execu-

ção da obra, ou ate o tempo
em que Paulo ^. de feu Mo~
tu próprio revogou as Bul-

ias, de que uzavaõ os Abba-
des, ja rhais de cem annos
depois de morto oBiípo:tu-

do ifto entendemos bellame-

te que quiz dizer o P. M. da-

doque o próprio pejo lhe

fez fazer aconfiíTaõ imper-
'

feita. Agora peço eu ao Ley-
tor que fe lembre da pompa
de palavras , com que la no
principio defte feu cadcrni-

nho o P. M. veyo pintando

o valor , a valentia, a alta di-

gnidade, & os grandes pode-

res do feu Bifpo,com que el-

le entrou , & fahio nefte ne-

gocio da izençaõ da Ordem
de Chriílo ; vencendo , &
triunfando dos Dons Abba-

des de Alcobaça^ Pois qae

gran-
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grandezas faô eftas {^regun- as contradiçocns dos noíTos

tavalào P. M. afol. 1 8. ) Abbades lhe fuííocaraõ os

Abbades de Alcobaça , de que feus bons dezcjos:eftes efcu-

fehaviadetemev omfJoBtfpol ros fazem fahir milhor as

Que grandezas faõ? Refpõ- finiflimas tintas do quadro
do: as que baftaraó pera o na Crónica. De forte que na

Bifpo naÕ fazer mais,que o q Crónica venceo o Biípo glo-

era da fua parte ; que foi o riofamente ascontradiçoens

mefmo que nada; asqueba- dos Dons Abbades de Al-

ílaraõ pera naõ poder exe- cobaça; a vitoria da izençaõ,

cutar, nem por em effeito os que alcançou delles,fez o feu

feus bons dezejos. Mas pera nome mais illuftre; lhe gran-

mayor energia deíla incon- geou applauzos, & agradeci-

ílancia do P.M. quero ajun- mentos da Ordem, & de to-

tar aqui humas palavrinhas do o Reyno: & no Cadtrni-

da fua Crónica: dizalfim no nho naõ pode reduzir aef-

liv. ^. cap. 9. foi. 589. O que feito eíTa mefma izençaõ^na-

inah enfiou ao nojjò Bifpofoi da mais pôde fazer, fenaõ o

oponto da izeuçaõ^ pela repu- que era da fua parte. Na
gnanciadaOrdem deCalatra- Crónica acabou felizmente

va^ & do Abbade de Alcoba- a funçaõ da izençaõ; & no

§aj mas eftas mefmas contra- Caderninho deixou-a no ar;

diçoens vencidas gloviofamen- naõ palTou de bõs dezejos,nê

te por elle fizerao ofeu nome lhe deu inteira execuçaõ, &
mais illuftre , & lhegrangea- effeito.Na Crónica todo efte

raô applauzos , is* agradeci- Reyno teve muito q louvar,

mentos , naÕ so do Infante D. & muito â agradecer ao Bif-

Henrique, & de toda a Ordêy po; & no Caderninho nada

;

mas de todo o Reyno. Acabada porq fez nada,^ diremos a if-

felizmente efiafunção de tan- to.^Deixo-o ao parecer do P.

to creditoJeuy voltou pera Ca- M;& sòmete lhe lembro, q a

fiella o noffo Bijpo , <tc. Lin- fua pintura da Crónica eira-

da pintura por certo! & o va muito boa pera fcappli-

milhor que tem, faõ as fom- cara vitoria, que de algum

bras. Ifto cà do Caderninho, tyrano alcançaíle o feu Bifpo

a faber; que o Bifpo naõ po- em obfequio da fè ; mas naõ

de fazer outra couza,fenaõ o pera o cazo prezente dos

que era da fua parte, & que Dons Abbades dc Alcoba-
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ça,em que os ditos Abbades
nem contenderão com oBif- REPOSTA,
po, nem foraÕ vencidos del-

jle, nem houve pera que;por- A Ntes que vamos adiã-

I

que o Bifpo naõ teve autori- te protefto, que o P. M.
dade do Papa pera fazer a naõ pode ter fundamentos
izençaõ , em que eftamos : & folidos, pera o que affirmaj

como a naõ teve , naõ o te- pera dizer que o feu Bifpo
nho por tal , que fe meteíle D. Joaõ izentou a Ordem de
ncíTe empenho. Logo com q Chrifto dos noíTos Abbades:
fundamento fe pos oP. M, porque o refcrito Apoílo-
a efcrever na fua Crónica , lico da fua cõmiííliõ naÕ lhe

batalhas , vitorias , palmas , deu autoridade pera o poder
triumfos

,
que nunca houve? fazer. Agora íobre efta fup-

Emfim baftame, que depois poziçaÕ diga o P. M. quanto
de o P.M. ter pintado na fua quizer.

Crónica os triumfos do feu

Bifpo ,q acabamos de ver,eu

o obrigaííè no, Caderninho Do P. M. S. MARIA
a dizer outra couza. pag. z 9.

OP. M. pera que lhe crea-

^. ^. x,xaxxvi-<j. mos muitas couzas, dasq
pag. 2 8.& 2p. referey nos aponta hum so au-

tor; ponho exemplo , c^r . Ago~
T Sto he ajuhar , mas eu naõ rapeço ao P. M. hum pouco de
^ me fio emjuhos , isr muito paciência ,

que fe digne de

menos nopróprio \ & prefcin- ouvir também a minha repre^

dindo delleSj digo^que tive, & hen/àõ. Deve advertir o P.

tenho folidosfundamentospera M. que hum hijloriadory antes

afirmar , ér fundados nelles que feponha empublico , tem

affirmo^ que o nojfo Bifpo izen- obrigação de duvidar-, <?' du-

tou a Ordem de Chriflo dos vidando , de ver os autores

Dons Abbades de Alcobaça
^

maisgraves,& conhecidosyque

^c. efcreverao /òbre a ?nateria)&

fobre aprezente davizita d»

mjfo BiJpOf éc.

H RE-
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REPOSTA.

REprehendeme oP. M.
Francifco de S. Maria,de

eu naõ ver a todos os auto-

res, que efcreveraõ fobre a

Ordem deChriílo. Certiíi-

co-lhe em boa verdade, que

vi muitos; & taõ curiozamê-

te, que fendo elles tãtos, naÔ

me efcapou entre todos o in-

íígneAgoílinho Barboza; fe-

do que as matérias, que tra-

ta,faõ diverfiíTimas da Orde
de Chriílo : mas ainda com-
tudo o achei fobre efta mef-

ma matéria no feu tomo Su-

ma Apojlol. decif.colkã.-^ 19.

pag.z-^ 5. & no dito lugar faz

huma lifta de todos os mais

autores, que ate o íeu tem-

po efcreveraõ fobre a dita

Ordem , & naÕ faô poucos :

peloque pouca rezaõ coníi-

dero no P.M, pera me re-

prehender, por eu naõ ver

os autores
,
que efcreveraõ

fobre a matéria;& muito me-
nos por cu naõ duvidar: quã-

do eu poriíTo mefmo, porq

duvidei , o argui a elle. Mas
faibamos

,
que autor exqui-

ílto he eíle,que ainda naõ vi;

porque pode fer algum au-

tor eftrangeiro , ou algum
moderno, do qual naõ fera

muito, que eu ainda naõ te-

nKa noticia.

Do P.M. S. MARIA
pag. 50.

"C Sobre a matéria prezente^ da vizita do nojfo Blfpo
,

tinha o Illuftriffimo Arcebifpo

de Lisboa D.Rodrigo da Cu-

nha na z.part. dos Arcebifpos

da mefma Cidade p. 2 . cap. 55.

pag.i:^j. onde diz eftas for-

maispalavras^faltado da Or-

dem de Chrifio'. Izcntoufe aíí

mefmo &c. Eisaqui htm au-

tor da primeira clajfe
,
que da

por confeqiiencias^ ourezultan-

ciãs, da vizita do nojfo Bifpo as
duas izençoens da Ordem de

Chri/lo; huma are/peito dos

ejlatutos de Calatrava^ & ou~

tra a refpeito dos Ahhades de

Alcobaça &c.

REPOSTA.

"P Bem! efte era o autor

exquifíto/O Senhor Ar-

cebispo D. Rodrigo da Cu-
nha , hum efcritor dos mais

excellentes deftc Reyno ?

Pouco deve a minha curio-

zidade ao P. M. Santa Maria:

vi, & folheei muitas vezes a

eíle grande efcritor
;
por fi-

nal, que affim fobre eíle pÕ-

to, como fobre o Seminário

de S. Eloy, elle foi o q mais

rac



me njnciou contra o P. M.
Mas vejamos o que diz aqui

Senhor D. Rodrigo; pala-

vras fuas no lugar acima ci-

tado : Izentoitfe ajjimefmo das

^ obrigaçoens dos efiatutos de

Calatrava depois da reforma

1 do Bífpo de Lwnego^ ér Vizcti

Dom JoaÕ , o quefundou nefte

Reyno a Congregação^que cha-

mamos vuígarmête de S.Eloy^

cujas virtudes efcreveremos

na ^. parte: <jr nefle mefmo
tempo parece

,
queJabio tam-

bém da fogetçao dos Abbades
I ãe Alcobaça érc. Eftas as pa-

lavras dollluílrilíimo Dom
Rodrigo da Cunha; porem
em todas ellas naÕ vejo, que
lUuílriffimoBirpo D. Joaô

! exemiíle a Ordem de Chrifto

dos Dons Abbades de Al-

I cobaça : mas antes entendo

I

(enganarmehei) que mais faz

: contra o P.M ; que por eilc

eíla autoridade do Arcebif-

po; porque elle (eílè pouco

que diz) o diz em duvida; o

que fe nota na fua palavra,/)^?-

\rece; juntamente fallou por

modo impeílbal , ou neutro,

fem determinar peíToa algiia,

1 q tiraíTe a Ordem de Chriílio

I da fogeiçaõ dos Abbades.

Diz, que a Ordem fahio; mas

1 naÕ declara, quem a tirou

;

; agora perguto:ou o Illuftrif-

; hmo D. Rodrigo tinha pera
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Í!, queoí3ifpo D. JoaÕ izen-

tou a Ordem de Chrifto da

obediência dos noíTos Ab-
bades; ou naõ / NaÕ pode-
mos dizer, que o tinha pera

fi; porque ncíTes termos he
evidente,que elle o havia de
declarar : he certo

,
qiie na5

havia de fallar em duvida,

dizendo, parece-, nê havia de
£illar por modo neutro; por-

que o Bifpo naõ era deííe gé-

nero: Porem elle que falloa

em duvida,& por modo im-

peíToal, lem tocar em peíToa,

nem expreírar,quem foiefíe,

que tirou a Orde de Chrifto

da obcdiêcia dos noflos Ab-
bades , he indicio vehemen-
te, q entendia, & tinha pera

fí , ou aomenos que duvida-

va, fe foi o Bifpo autor da tal

izençaõ; porque fe o enten-

dera com muita facilida-

de o podia declarar , &
dar ao dito Bifpo por au-

tor da obra.Confírmafe; por-

que o lUuftriíIimo D.Rodri-
go tocou nefta mefma vizita

do Bifpo D. JoaÕ; tocou ne-

fta mefma izencaÕ,emq efta-

inos; & nem poriílo diífe
,

c|

o dito Bifpo izentara da nof-

fa obediência a Ordem de
Chrifto. A fua palavra, ize-

toiífe^ he vox paíTiva ; vai o

mefmo que, foi izentada : &
dizendo ifto o Arcebifpo ,

H z naõ



naõ declarou a peíToa por

quem ; & naõ podemos dar

eutra rezaõ de elleo naõ fa-

zer, fenaÕ que foi, porque o
naõ fabia de certo; nem lhe

importava averigúalo, por

fer noticia fora do feu airií-

pto.Da mefma forte na pala-

vra, fahio ; fahio também da

fògeiçaô &c. dilíè, que a Or-
dem dc Chrifto fahio ; mas
naõ diíre,quem a tirou; por^

fuppoíla a fua duvida, em q
eftava, reconheceo,^ a Orde
de Chrifto podia fahir por

piuitos modos da obediên-

cia dos noíTos Abbades;por-

que podia fahir, ou por de-

creto expreíTo do Papa ; ou

por renuncia dos Abbades ;

ou também pelo beneficio

da prefcripfaõ. E como o
Arcebifpo (ainda que via o
cffeito) naõ eftava certo na

. cauza; ifto he, que naÕ lábia

por quál deftes modos a dita

Ordem havia fahido da nof-

ía obediência ,
poriíTo fdlou

por verbo imperfeito, ou im-

peífoal, fem dizer a peííoa,c1

a tirou. E fendo tudo iíío

verdade notória , & tam du-
vidoza a autoridade do Ar-
cebifpo

, quem haverá que
diga,que faz ao cazo do P.M?
Eu porem, pelo muito q fou

amigo da rezaÕ, naÕ eftra-

nho, que o P. M. quando ef-

creveoa fua Cronica(fuppo-

fto o feu grade empenho em
que eftava de enfeitar ao íeu

Bifpo D.Joaõ )
que interpre-

tafle na Crónica a feu favor

as fobreditas palavras do
Arcebifpo: porem agora de-

pois que eu lhe moftrei na

minha Hiftoria fundamen-

tos, & Autores certos
, que

declaraÕ com certeza, quem
foi,o que feza izençaÕ,& em
que tempo: a faber, o Papa

Paulo 5. no anno de ^542;
naõ ceder ainda à verdade,

mas forcejar ainda contra el-

la nefte feu Caderninho; pa-

rece capricho demaziado.

Diz mais o P. M; que o lllu-

ftriíTimo D. Rodrigo dà por

confequencias, ou rezultan-

cias da vizita do feu Bifpo e-

fta izençaõ da Ordem de

Chrifto. Refpondo; q o Ar-
cebifpo

,
aindaque filiou na

vizita do Bifpo, porem foi

como em circúftancia do te-

po naõ mais
;
que iflb deno-

ta a palavra, í^í^m, depois da

reforma do Bifpo de Lame-
go; pera íe fabcr,& advertir,

quando, & em que tempo fe

izcntou a Ordem de Chrifto;

a faber; naÕ logo no princi-

pio da Ordem , nem neftè

tempo da vizita do Bifpo,fe-

naÕ depois dita vizita:depo-

is;ou no tepo del-Rcy D.Jo-
aõ



a5 2 . ou de EI-Rey D. Ma-
noelj ou de El-Rey D. Joaõ

5. porque a pAwi^depois,hc

indefínita 5 & comprehende

a todo tempo poííerior, que

tê paíTado depois da vizita
,

& vay paffando ate hoje. Se

o Arcebifpo diíTeíIej Na re-

formatou pela reforma do Bif~

^í7;entaõ com maisalgufCí-

damento fe poderia enteder,

que dava a izençaõ por con-

fequencia, ou refultancia da

vizita do Bifpo_; por ferem

aquellas as palavras cadetes,

& próprias,com q o Arcebif-

po podia , & devia explicar

o feu conceito , fe elle foíTe

effe tal,que diz o P.M:porem
uzando o Arcebifpo do ter-

mo, depois t
naÕ vejo que te-

nha, nem apparencia de ver-

dade ,
que elle quizeíle dar

a izençaÕ da Ordem de

Chrifto por rezuJtancia, ou

cõfequêcia da vizita dol3if-

poraííim como neftc exeplo;

fe ellediíTeíre afsí : Tomou El-

Rey D.^oaô 1 .a praça deCeu-

ta depois da reforma da OrdS

de Chrifto , er- nefe mefm tt"

po parece , que cazou em Bor-

gonha a Senhora Infanta D.

habel. Porventura neftas

palavras queria dizer o Ar-

cebifpo
,
que a conquifta da

praça de Ceuta , & o caza-

mento da Senhora Infanta,
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foraõ confequencias , ou re-

zultancias da reforma da Or-
dem de Chriíto? He certo q
naõ ; mas fomente vem alia

reforma como circunftan-

cia de têpo; pera fe faber,&
notar, quando,&em que tê-

po fe tomou Ceuta , & foi o
cazamcnto da Senhora D.'
IzabeL Da mefma forte no
nolTo cazo; & fenaõ aíTuie o
P. M. a difparidade: mas eni

quanto a naõ afíina , temos
rczaõ pera dizer, que a auto-
ridade do Arcebifpo faz mui
pouco ao feu intento. Re-
plicara ainda o P. M. & dirá,

que eu naÕ faço bom argu-

mento, nem boa compara-
ção da conquiíia da praça de
Ceuta, & cazamento da Se-

nhora D. Izabel
, pera a ize-

çaÕ (em que eftamos) da Or-
dem deChriftoj porque no-
toriamente a dita conquiíia,

& cazamento naÕ tem cone-

xão com a vizita do feu Bif-

po: porem aizençaÕ da Or-
dem de Chriílo, íím; porque
rezultou da dita vizita. He
a única rezaõ

, q me occorre

pode dar o P.M. à minha pa-

ridadej masfe ifto diíTetjref-

pondoj que diííòmeímo he
que duvidamos, de terem
conexão entre fi a vizita do
feu Bifpo, & a izêçaõ da Or-

dem de Chriílo. Prove pri-

mei-
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meiro o P. M. efta negada;

porque atèqui ainda naõ fez

inais,que fuppola; & prova-

da, verei o que hei de refpÕ-

der a autoridade do Arce-
bifpo.

:í1

^<D oP.M. S. MARIA
o li oX'-' pag. 50.

Sí;r:

Em a pa/ãvra.^àTece àef-

^faz na probabilidade áejla

opiniaÕ-y porque a tal pala-ura

naõ eXctue y antes inclue pro-

babilidade no que hiftorica-

?nente fe afflrma; alias diga-

mos^que nada tem de provável

as coHzas^qneôP. M. dizfun-
dado em inferenciaSy é'c.

REPOSTA.
.tipi

A Qiú reconhece o P. M.
Santa Maria o mefmo,q

deixo dito : afaber; que a

autoridade do Arcebifpo

D. Rodrigo da Cunha naõ

faz raÕ claramente por ei!e,

como era neceíTario , viílo q
o Arcebifpo falia em duvi-

da,& uza da palavra,

Reconhece mais, & confeííà

que nas hiftorias, nem tudo
podem fer certezas; mas que

algumas vezes fe deve ad;

mittir probabiUdade nos Ef-

critores . Chegou o P. M.
a fizer eíla confiffaõ obri-

gado da necelTidadej por

lhe fer neceílàrio ter por fi a

autoridade acima do Arce-
bifpo Dom Rodrigo, & por-

naõ achar outro Autor da

fua p arte , fcnaõ as fuas pa-

lavras, em que o Arcebifpo

filla em duvida. Oquefup-
poílo, muitas, & repetidas

graças ao aperto.em que fe-

vio o P. Mj pois o obrigou a

que mudallè de parecer, &
aprovaíTe aqui o mefmo, q
lâ havia reprovado no prin-

cipio defte íeu Caderninho.

K o principio , & logo no
primeiro §. deita fua reporta

pag. 15. adiantandofe oP.
M. a darme documentos de

hiftoriador , vinha dizendo;

que era couza muito alhea

da fegurança, que le dezeja

na hi floria, escrever por iii

ferencias
; que vai o mefmo,

que por opinião: & aqui diz

o que acabamus de ver;que,

naõ devo rejeitar a autori-

dade do Arcebifpo , na qual

elle fallou por opinião fub

pena de também fenaÕ ad-

mittir, o q eu digo, fundado

em inferências. Sem duvida

que no principio
,
quando o

P. M. me cenfurou, naõ ad

vertio em que ihe poderia

fer



fer ainda neccíTario valerfe

de algum efcritor, o qual

também ( como eu ) escre-

veííè por conje£luras; por-

que a palavra, parece^ do Ar-
cebifpo tanto monta como
as vamhzsjiipponho^ & enten-

do. E iflo me baílaj que obri-

gaífe eu ao P. M. a encon-
trarfe ali próprio, & a valer-

fe aqui da mefma doutrina,

que havia reprovado no pri-

meiro

DoP.M.S. MARIA
pag. 50. & jurlòa-!:

EQuem ohra-,oufaliafegun-

do opinião provavel^ohay

&falia prudentefnente^ & naÕ

pode fer arguido^ de que efcrc

veo fonhoSy & qumcras nunca

omiidaSy nem de outro juizo i~

magmadas-) &c.

RE P OSTA.

NAõ poíTo negar, que

quem fegue opinião

provável, obre prudente-

mente ; mas ha de fer com
fua diftinçaõjnas matérias ef-

peculativas, ou morais, que

naõ eílaõ definidas, nem cõ-

denadas, aílim he geralmete:

porem na hiftoria^ havendo
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noticias certas , na5 pode o
hifl:oriador deixalas por ou-
tras noticias duvidozas: & a
rezaõ hej porq a obrigação
do hiftoriador he inquirir

averdadej&a verdade he o
objedlo primário da hifto-

ria 5 & como a opinião feja

fogeita a engano , & ainda-

que naõ contraria, nem con-
traditória â verdade; porem
he oppoftaà certeza: dahi
vem

,
que pera cumprirmos

com a noílà obrigação de-
vemos rejeitar as opinioens,

& feguir fempre os autores,

que íallaõ de certo. Quãdo o
efcritor naõ acha noticias

certas, entaõ pode licitame-

te feguir, & ainda escolher

nos autores opiniaõj mas
iíTo fera obrigado da neceííi-

dade, que fora defi:es cazos,

tem obrigação de feguir aS

noticias certas, deixadas as

opinioens : De outra forte

filta â primeira obrigação

do feu officio ; & ficaria de-

vendo ao leytor a verdade,

que todos dezejaÕ. O P, M.
Francifco de S. Maria nefle

ponto da izençaõ da Ordem
de Chriflio tinha autores

certos; a Monarquia Lufíta-

na, & o livro dos Eftatutos

da Ordem, os quais ambos
dizem cojm ceteza, que foi

Paulo 5. quem fez aquella

izen-
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izençaô : neíles termos naõ
obrou prudentemente em REPOSTA,
os deixar, fendo elles dous

conformes , & certos, por

fcguir a hum fò, ô filiou em "C Stimo muito, que conhe-

duvida
; porque foi moftrar ^-'çao P. M. Francifco de

pouco dezejo de apurar a S.M.iria,(| eu escrevi cõ grã-

verdade , ou foi
,
que o feu de fundamento

,
governan-

dezejo era fomente pintar, dome pelos documentos do

& escrever a de onde der. meu cartorioj porem em el-

le querer, que tanhaõ a mef-

Do P. M. S. M A R I A ma autoridade o feu de S. E-

pag. 51. loy, & o noíTo de Alcobaça

naõ lhe confidero tanta re-

zaõ; porque fe da muyto grã-

1) Or outro modo quero mo- de difparidade entre ambos:

ftrar o grande fundamen- onoílo de Alcobaça he hil

com quefallekHe certosque cartório real; tao antigo co-

Tnuitas couzas ^ ou peramiihor mo o Reyno ; & fervio de

dizer^ quafitoàas^as que escre- cartório dos papeis da co-

ve o P. M. as funda nos ma- roa
,
emquanto fe naÕ orde-

nuscritos dos feus cartórios-, nou o da Torre do Tombo;
CP' procede com muito funda- & ainda hoje mandaõ nelle

mento; porque os maniífcritos^ guardar os Reys as copias

&tradiçoensfaofempre a pri- dos papeis mais importantes

meira fonte , de qualquer hi- da Monarquia: aííim o mo-

fioria , é fe lhe deve inteyro ílrarei na minha 2 . parte. E
credito, quando naõ ha ou- quanto aos documentos, que

tros em contrario de igual, ou eu citei delle, tudo faõ papeis

mayor autoridade . Masfe o públicos, & autênticos;por-

P. M. quer,que demos credito que tudo faÕ cartas Rcays,

aos manufcritos dos feus car- eícrituras publicas,Bullas A-
torios, também o deve dar aos poílolicas, & os livros dou-

manufcritos dos meus; porque rados; os quais naõ vem, ne

mõ fey que haja maior rezaõj devem vir debaixo de nome
&c. de memorias, nem de manu-

fcritos fmipliccs; porque fiõ

também efcrituras publicas,

&



Vindicada. 6 5
& taõ autenticas

^ que em ordem de Chrifto das ohrigaço-

jfè humana tem autoridade eus^ & EJlattitos da de Cala-

llirrefragavel. Foraõ escritos, trava, & da fogeiçaÔ ao Ah^
iJnaÕ pelo P. Paulo, nem pe- bàdede Alcobaça. DeJleP.M.
lo P. jorgc; mas com autori- lorge de S. Paulo dizaMonar-
.dade Apoftolica, &Real: & qnia Lufitana na 6. parte liv.

ífendo doze grandes tomos, 19. que foigrande inveftiga-

jFaõ todos alunados porhú dor das cotizas chminhaCon-

jlLegado Apoftolico , &: pela gregaçaÕ : pois porque o uaõ

ímefma maõ Real do Senhor crerei eu antes a elle, que^ é'c.

;i[iey D. Joaõ 9; pera cujocf-

íeito de elle os aííinar, todos REPOSTA,
flepoisde efcritos lhe foraõ

iievados à cidade de Évora.

(iiftes, & tais í^iõos doeu- pRofcguindoo P. M. em
jnentos do noflo cartório, q moílrar o fundamento,

hitei: porem no cartório de comque diíTe na fua Chro-
jji Eloy, attento a fer moder- nica, que o lUuftrilTim.o Bií-

iio, naõ vejo que cite o P. po D.joaõ eximira a Ordem
M. na fua Chronica , fenaõ de Chrifto da obediência dos

lumas certas memorias , ou Doíis Abbades de Alcobaça

jnanufcritos dos feus Padres nos rcmette a quiahú tomo
!Paulo,Jorge, & Miguel; dos manufcrito de noticias do
i!][uais logo veremoò o cazo,q feu cartório de S. Eloy;obra

ledevc fazer. curioza do P.M- Jorge de S.

Paulo religiozo da fuaOrdej

||

Do P.M. S. MARIA porem cfte P. pela mcfma
' pag. 51. informação, que nos dà dcl-

leo P. M. nenhum credito

SÁiha agora o P. AI; q no merece; palavras formais do

,

cartório defte Convento de P. M. Santa Maria no Prolo-

VuEloy temos hum tomo ma- go da fua Chronica,fallando

mfcrito de noticias^ que ajun- deíle mefmo P.Jorge de Sé

'OU com incanfavel trabalho o Paulo, & deRe mefmo tomo
M. lorge de S. Paulo; no manufcrito

,
que aqui cita;

pialapag. 165. cap. ^^.af- O quarto ( he omcfmo P.

\wma,que o nojjo Bifpo izenta- lorge )
ajuntou todas aS me^

( fàÓ palavras formais ) a inorias antiguas-t & modernas ^

1 mas
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mas fan ordem^ & feni efti/o;

& mais abaixo na mefma ps.-

gim.: Algumas vezes me àefvi-

ei dclle ,
porque examinando

com atenção asfuas memori-

as^ achei, que talves defdiziaÕ

emparle dos originais^ donde

foraõ tiradas., ou de outras no-

ticias mais feguras: ér o mef-

ma P. declara, & confejja re-

petidas ve%es^ que naÕ tratou

de apurar oque escrevia,f?naÕ
de efcrever quanto achavay

íp-r. Dcforte que tal he a ou-

tra baze,fobre que fundou o

P. iVl. a fua opinião : hum
manufcrito do P. lofge, que

naõ por dito meu , nem por

bocca de outro algum Hifto-

riador queixozo ; mas por

confiíTaÕ do niefmo P. M. S.

Maria, efcrevco fem eílilo,

ordem,nem concerto; èfcre-

veo fem apurar averdade; &
oque mais he, que as fuas

memorias naõ concordaõ c5

os originais donde foraõ ti-

radas : finalmente escreveo

fem outro exame mais, que

a deonde <3Í?r, quanto achava:

&por hú tal Escriptor co-

mo este ( naõ por mim, mas
pelo P. M. ) groíTeiro, fácil,

& infiel: infiel, emquanto ef-

crèveo fé apurar^ a verdade;

êc grofleiro,eraquanto efcre-

\'eo fem ordem ,
eílilo, nem

concerto
;
quer o P. M; que

dexiemos ô livro dos Eíla-

tutos da Ordê,& a verdade

certa da Monarquia Lufita-

na. Se o P.M.Íez o que diz,&

cumpriona fua Hiíl:oria,o^

promettco no Prologo delia:

iílo he;fe fe defviou do P,Jor-

ge,& deixou o fcu manufcri-

to por outras noticias mais

feguras, tinha obrigação de

naõ efcrever, que o feu Bifpo

D. loaõ izentou a Ordem de

Chriílo dos D. Abbades de

Alcobaça; porque naÕ pode
ncgar,que he noticia muito
mais fegura , & verdadeira,a

que nos dâ o livro dos Efta-

tutos da Ordcm,& a Monar-
quia Lulitanajcíla por fer ti-^

rada da Torre do Tombo,&
da própria Bulla de Paulo 5;

& a do livro, porque foi tira-

da do cartório de Thomar,
& do Archivo da mezá dà

confciencia ; os quais douS

AA. ambos concordaõ, em-
quefoi Paulo 5. quem fez a

izençaÕ , & àt Motu pró-

prio fegundo confta da Bul-

la. Porem o P. M. na fua

Chronica devia de fazer di-

ftinçaÕ do escrever , ao pin-

tar: quando escrevia deívia-

avafe do P. M; lorge ; mas

quando pintava
(
por naÕ fa-

zer novos gaílòs, nem fuper-

fluos ) ferviafe da fua tinta.'

Eu porem , ^ nem ainda na

cabeça



cabeça àlhei a pprovo, que
fedeícubraô fem necelfida-

; de femelhantes defeitos, &
icalvas, por ferem final, em
iiquem as defcobre, de animo
: pouco lizo, naõ me quero
dar por achado neftes defei-

:iCos;mas confideroofeu ma-
itiufcrito como huma obra

curioza de hum leligiofo

cioutOi Neila fuppoziçao
( q

;i;m mim he gratuita ) naõ
liiuvidoy nem creonas noti-

i|:ias do dito mas como
bile he peífoa particular, &
naõ publica,quero c| o P. M.
aanta Maria nos digaafõte,

lllonde o dito P. tirou as fuas

loticias
;
porque nas do feu

lempo, que elle vio,lheda
;'emos inteira fè, & credito:

oorem em noticias antigas,

lie que elle naõ foi teftemii-

iha, juftamente queremos,

i|ue as tiraíTe de papeis pu-

i>licos, & autênticos; ou de
utores conhecidos , em
(uem focegue o noíTo es-

rupulojmas ainda naõ que-

o ifto com tanto rigor; por-

ue nas noticias interiores

la fua congregação , como
la vida, & milagres dos feus

bliglofos , na ferie dos feus

erlado-S , & outras defte

;or , ..elhremos pela fua

oa fe; porem era negócios

ublicos , & dc for* da fua

Ordem ( qual he o prezente
da izençaó da Ordem de
Chrifto) temos rezaõ, pera

pedir os papeis públicos

,

donde o dito P. tirou eíías

tais noticias, que nos dâ. A-
gora, & naõ obftante, que cu
naõ vi otomo manufcrito do
P. Jorge,catendo, q cl!c naõ
tirou as fuas noticias de papel

algum publico. Provo; porq
naõ.tenho ao P. M- Santa M.
por tal, que, havendo dc dar

fiadora fua hiítoria, naõen-
tendeíre,queera raayor abo-

no feu citar a eííe tal papel

publico, do que naõ as me-
morias particulares do P.

Jorge; & porem o P. M. que
o naõ cita he final eviden-

te, que tal documento pu-
blico fe naõ acha referido

pelo dito Padre. Neftes ter-

mos, naõ paífa o feu manu--

fcrito do fer de hú relatório,

ou memoria fimplcs; o que
fupofto, vejamos agora, que
fè, & credito lhe havemos
de dar, ou que, cazo fe deve

fizer deíTe tal manufcrito. O
mefmo P. M..S, Maria, nefta

mcfma pagina ^i; nos enfi-

na, t| aos manufcritos pai tir

culares fedeve dar inteira {èi,

mas naõ abfolurarnente , .ftt-

naõ quando os ditos manuf-

,

critos concordaõ corn as uqt

tidas. çp.ip.muu)mentc. re^êt
"

I 2
"

bidas;
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bidas; ou quahHo naõ ha ou-

tros ( íaõ palavras do P. M.)

em contrario de igual, ou
mayor autoridade j /èdfie

eft^ que no cazo prczente te-

mos em contrario , naõ ou-

tros manufa-itos, mas a Bul-

la de Paulo 5. a Monarquia
Lufitana,& o livro dos Elh-
tutos da Ordem ;

logo pela

mefma doutrina doP. M. e-

fte manufcritò do P. Jorge

nàfi deve fer aqui ouvido,

nem admittidí». Confirmafe

de outra' doutrina em cazo

íemclhante do Illuftriirimo

D. Rodrigo da Cunha, au-

tor^ que naô pode rejeitar o
P. M; porque o tomou por
patrono ncfte feu Caderni-

nhoj & o dito ArGebifpO

part 2. dos Perlados de Lif-

boa, cap. 76. n. p. he tambe
dé parecer, que a eílas me-
morias, ou manufcritos par-

ticulares dos cartórios fe

nap deve dar credito , fenaõ

no cazo, em que fe achem
conformes com os autores,

&: escrituras publicas. Cõ-
fiímo mais, porque o Dou-
tor Francifco Brandão vio a

cfte mefmo manufcritò do
Padre Jorge; mas nem porif-

fo o íèguio neííe pontoj íinal

evidente » de q naõ achou
no dito. P. fundamento ba-

ftante, pera íè fiar na fua pa-

'

'
'" Tmm

lavra , nem na fua efcritura:

o que tudo vifto, temos ba-

ftante rezaõ, pera naõ cftar

no cazo prczente pelo ma-
nufcritò do P* lorge: íiga o
P. M. Santa Maria a fua meí-

ma doutrina & pois êlle

mefmo he de parecer, que
naõ merecem credito osfe-

melhantes manufcritos, quã-

dofe encontrão comos au-

tores públicos; & eíles do
lèu P. lorge tem contra fi a

Monarquia Luíitana,& o li-

vro dos Eftatutos da Ordem
nos lugares }a muitas vezes

citados; dous autores, que^

aomenos no numero, exce-

dem ao P. lorge. Deixe jaós

íèus manufcritos, & confeííè

comigo, & com os dous fo-

breditos autores
,

que os

Dons Abbades de Alcobaça

governarão a Ordé de Chri-

fto fem interpokiçaÕ, ate o

anno de 1 542 . que foi o te-

po,em que Paulo naõ o

leu BifpOj revogou as Bulias

Apoftolicas do Papa loaõ

2z ; pelas quais os ditos Ab-í

bades governarão a dita Or-

dem. E fe finalmente ainda

naõ quizer ceder
,
refpondo

numa palavra, que cfte toma ~

manufcritò do feu P. lorge^

que cita , nenhum credita

merece ; &naõ por alguma

duvida , (] eu lhe ponha,mas
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Pelos mefmos defeitos,que o as qfefeguem tres regras mais

. M. delle publicou, & do abaixo , ijjònaôhe violentar'^

dito Padre: do Padre, porq he omitíir ; & ^fta omijjaõ

oefcreveo fem conccrco, & naô foi alfcãada^érc.

fcm apurar as noticias, que

escrevia ; &do manufcrito, RE P OS TA.
porque naÕ diz, nem con^

corda com os originais, don-
{

de foi tirado. T\ Ezeja faber o P. M. S;

-^ Maria, em que coníiftio

i
Do P. M. S. MARIA a violência , de que cu o ar-

jiv . ^. 7. pag. 52- gui, & elle fez ao livro dos

-li.-.' -vj o j líuiiio Eftatutos da Ordem. Satiffa-

/ •
' ^ ço ao feu dczejo. Na fua

8. me argue o P. M, Chronica pag. 589. nos deu

de pmico diligente,& 7ne- o P. M. algumas noticias da

nos advertido ;
pois podejido Ordem de Chrifto; entre as

wtves regras mais abaixado lu- quais diíTe, que o feu }3ifpo

\gar^onde citei o livro das Con- D. Joaó izentara a dita Ordê

\ fijtuiçoem da Ordem de Chri* ijos Dons Abbades de Alco-

'fto^acbar a verdade., que podia baça^ & ailegou em prova o

\isr devia invefiigar, o naõfizi livro dos' Eftatutos, & nada

{principalmente^quando opude- mais;^nê ainda ao feu P. lor-

^rafazer com taÕ pouco traba- ge. Neftiss termos he certo,

i/^fl, que naõ me obrigava afa- C\ a provâ do livro dos Efta-

\hir da minha cella; & concluem tutos veyo a cahir fobre to-

fiippondo , como certo^ que eu das as ditas noticias, fobre as

violentei o fentido do livro dos quais elk foi allògado ; pore

Eftatut0Sy& cotngrande for^ fobre o ponto da izençaõ da

!ftí; me reconuem referindo con- Ordem pelo Bifpo, nem hu-

,t'r/? mim , o que eu dijfe do P, ma fo palavra fe vc no livro:

Xlhronifta AuguftimanOy &c. mas antes diz contra o P. M.

Dezejo Jãber, em que conftflio que Paulo^. fòi,quem revo-

\fta minha violência; quanto gou aBulla, de que uzava5

w livro das Conftituiçoens^do os noílos Abbades ; avifta

iiue referi delle, naõ variei, nê difto, & de que nàõ diz o li-

%crefentei, ou deminui pala- vro nefta parte aquillo, pcra-

\wdalgum»; & jçnaõ referi que foi allegado pelo P.M
1 cu
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diíre,queoP. M. o viole- ao Papa a mefma izençaõ,

^
tara; & pudera também di- elle intentava referir, naõ ao

zcr, que lhe levantara hum Papa, mas ao feu Bifpo. Defr-

teftemunho falfo ; porque culpafe mais o P. M. comq
em verdade he teílemunho fe pcrluadio a que naÕ im-

citar a hum autor em prova, plicava a izençaõ,q fez Paulo

do que elle naÕ diz. Difcul- 5 . com a q havia feito o Bifpo

pafe o P. M. com dizer, que na fua vizita. Efta defculpa

nas palavras, tresladoudo feria muito boa pera outrem;

livro.naõ a crefcctou, nê de pcra nos vem ja tarde, &
minuio,nêvariou .Reípõdo,q muito fria, ou frivula; por^

no material das palavras fe- havia de íer naChronica. Na
ria;poré quato ao fentido, & fua Chronica fe o P.M.trataf-

intelligencia delias, acrefcen- fe efta matéria finceramete,

tou, &: variou: acrefcentou; tinha obrigação de tresladar

porq deu ao livro por au^ também as palavras do Uvro^

tor dehuma couza, que elle que fallou em Paulo 3. & de

naõ diz; & variou, porque a pois conciliallas, ou concor-

izençaõ, que o livro áttribue dálias com o feuBifpo; fe he

a Paulo 9. o P. M. a variou, que tinha rezoes, pera o po-

ou virou pera o feu Bifpo der fozer
;
porem rezoens

loaõ. Diz mais o P,. M. que contra averdade , nem fem^

fe peccou,foi por omiíTaõin- pre fe podem pintar: poriíTo

culpável; por omittir, ou naõ o P, M. calou as ditas pala-

tresladar as palavras do li- vras, & naõ porque fe per-

vro, que fallaõem Paulo 5.. fi^iadiíTe, a q naõ implicavaõ

mas dillo mefmo he que nos entre fia izençaõ de Paulo

quixamos; dc omittir as di- ^. com a outra fuppolla do

tas palavras, que faziaõ pe- leu Bifpo: & fe çom eíFeitQ

losnoflbs Abbades, &naõ fe períuadio
,
enganoufe;

faziaõ a bem do feu Bifpo: & porque ja tem viíl:o,& eu lhe

por eílamefma rezaõ enten- tenho moílrado a verdade,

demos , que foi aíFeftada a houve na matéria; que o feu

fua omiflaõ
;
porque he cer- Bifpo, nem fez,nê teve auto-

to.que muito de prepozito o- ridade, pera poder fazer a

mittio o P. M. humas pala- talizençaõ,

vras, que eílavaõ dizendo

outra couza attribuindo

m DO-



! Do P. M. S.MARIA

DEvera o P. M. olhar por

Ji^& pezar,o que diz no

antecedente^ érc. porque diz

falia outra vez do dito livro)

que o Papa Paulo 5. no anno

de i^^z; & naÕ o BifpoD.

JoaÕ^foi quem tirou aos Abba-

des de Alcobaça a fuperiori-

dade^ que tinhaÕ fobre a Orde

de Chrifto. Ifto Ji, que he violê-

tar o livro das Confiituiçoens^

sís' para frazelo menos fince-

ramente\ pois he certo, & con-

fia Jas fuás palavras formaiSy

que naÕJe achaô nelle a quel-

las, & naõ o Bifpo D. loaõ:

érfe me difer o P. M.que as a-

crefcentou-y porque
^ poftoquea

izen çaÕfe a ffrma fer obra do

Pontífice^ por confequencia fe

excluia onojjb Bifpo, iye.

íí REPOSTA.

ASíím he, 4 naõ fe achaõ

expreíTas no livro dos

Eftâtutos eftas palavras for-

mais: E naõ o Bifpo D. loaÔ:

as quais eu acreícentei à nar-

ração da minha Hiftoria.mas

naõ asengeri,nem meti entre

as palavras formais do livro.

71
Torne o P. M. a ler a minha
Hiíloria, & achara, que aon-

de eu treslado as palavras

formais do livro dos Eftâtu-

tos, as tresladei fielmente;&

as outraSjCl tocaõ no Bifpo,

fe as accrefcentei, foi à minha
Hiftoria; & pude bem fazelo

fem violência do livro
;
por-

que iíTo mefmo,que eu accre-

fcentei, fe íegue fu;iviííima-

mente,do que diz o livro, &
fenaÕ vejaflc: fobre quem foi

o Autor da prezente izcnçaÓ

da Ordê de Chrifto, acham-
fe dous oppozitores naõ ma-
is, o Papa Paulo & o Bifpo

de Vizeu Dom loaÕ : diz o
livro dos Eftâtutos, q o Au-
tor foi Paulo ^ : logo, pelo ^
diz o liv^ro, naõ foi o Bifpo

D. loaÕ, Pondere o P. M. e-

fta confequencia, & vera co-

mo vem natural, fuave,& ca-

dente do livro dos Eftâtu-

tos, fem a mais leve violência

do dito livro. Ocertohe, q
fe aqui ha violência, eufou

o que a padeço; porque ifíò

mefmo,queeu diífe, he o que
fe entende do livro; & con-

fequentemente naõ o violé-

tei, como o P. M. me attri-

bue.

Do
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é'c. DelRey D.Mamel^porq^

Do P. M. S. MARIA conftar.doíhe da calidade dos

p^-ig- 55. Eflatutúi ^ naô ohjlante fe-
rem taô perjudiclais

, como
o P. M. fiippoem , d ohferva-

O §• 9' Je arma o P. M. cia da Ordem, de que o mefmo
nao tanto contra mhn^ co- Rey era McJlre,foi ta?n deza-

ino contra o VenerávelBifpo tcnto^ isr tab efqueculo das fu-
Dom loaõ , & o accnza, de que as o hrigaçoes ncjla parte^ que
relaxou, isr vnlgarizou a Ordê pcdio a confirmação, &c. Dos
de Chrijlot z^c. Por certo, que Pontífices lulio2\<s- Pau 'o 5;

devera o P. M. ahfterfe de porque, f?ndo certo, com ) hc, q
taô áspera cenfura contra hú ambos approvaraÕ os EftatU'.

varaõ tam fanto, & defiama tosfeitos pelo Bifpo, daramète
taô esclarecida. Mas, jaque fè infere, que aquelks fantif-

fe animou afaliar cÕ tanto ar- Jhnos Padres,oraculosfipremos
dor, & tanto empenho, faiba, da Igreja, approvaraÕ, &c.
quefm o advertir filiou me- Damefma Religião de Chrifio,

1WS decorosa , & muito inju- iyc.

fiamente-, naõfò do mejmo Bif-

po,fenaõ também do Infante REPOSTA.
D. Henrique-, dei Rey D. Aía-

mel,dos Summos Pontífices lu-

lio 2; <í!r Paulo y, da mefma X7" Alente libello crimi-

Religiaõ de Cbrifto, isr da fita ' nal,accuzatorio oíFcrece

mefnaCiftercienfe. aqui contra mim o P. M. S,

Do Bífpo; porque o fuppoê Maria, & fc o prova, me faz

homem de taÕ md confciencia, reo , naõ menos, q deleíii

é'' de taô pouco temor de De- Mageftade, Divina,& huma-
05,0" do mundo,qne,fendo cha- na. Todo efte libello fc re-

mado naface de toda a corte duza huma palavra; que ea

fera reformar hua Religião, fallei indecorozamente con-

emvezde a reformar,arela- tra o feu Bifpo , contra os

xou,is'C. Do Infante D. Hen- Princepes, que nomea, &
vique, porque,fendo Meftreda contra as fagradas Religio-

mefma Ordem,conjentio,&fo- efís de Chriílo,& de Ciíler:

&

freo que o Bifpo a relaxafife por efte modo a Apologia,

taô livremente aosfeiís olhos, que era do aíTumto do P. M.
me
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toe obriga elle fora do feu af-

!
fupto,a cj eu a fiça pormira:

obedeço, Argueme o P. M.
de eu dizer na minha Hifto-

ria, que o feu Bifpo relaxou,

: & vulgarizou a Ordem de

\
Chriílo; & fendo efta maté-

ria grave, n.iÕ devia fuppor,

que eu filiei nella de leve,ne

com leve fundamento: dou
ja a reziõ do meu dito.

- Impetrou o Infmte D.
Hcnriq ue do Papa Eugénio

4. hum Breve, pera que o
Bifpo de Lamego(o qual fuc-

cedco fer o Mellre loaõ) vi-

zitaífc a Ordem de Chriílo,

I de que o Infante era Mcftrc,

iou adminiftrador 5 &dan-
donos noticia o Doutor Fr.

Francifco Brandão na 6.

parte da Monarquia do pro-

cedimento do Bifpo neíla

fua vizita, nos diz tres cou-

!zas delle; em todas as quais,

fe o naõ livrou a própria ig-

norãcia,elle obrou comgra-
yiíTimo escrúpulo de confci-

encia; a faber (nos diz a Mo-
narquia) que o dito Bifpo ne-

fta vizita excedeo a fua cõ-

miflaõ , & os poderes,que o

Papa lhe deu; que fe arrojou

a fizer a vizita fendo Bifpo

de vizcu, porque o Breve do

;Papa vinha cometido ao Bif-

:po de Lamego; & emtercei-

•ro Ingar
,
que permettio, &

73
introduzio nos Freires , &
Cavalleiros de Chrifto as lar-

guezas da Ordc cxtincla do
Templo contra a Bulla da

fundação da Orde de Chri-

fto, pelo Papa loaÕ 22. &
contra os decretos de Cle-

mente 5; os quais dous Pon-
tifices,& o Cõcilio Vienenfe
eftreitamente proliibiraõ, q
por nenhnm acontecimen-

to fe refufcitafle memoria al-

guma da dita Ordem extin-

6ta do Templo:& accrefcêta

a Monarquia huma palavra

(
que tambê fc acha no livro

dos Eftatutos ) a qual nota-

velmente encarece a teme-

ridade do Bifpo; porque de-

pois de dizer, cm como pela

permiílàõ da vizita do dito

Bifpo fc foraõ fazedo os Ca-
valleiros aos uzos, & liber-

dades da Orde cxtiníta do
Templo,accrcíceta; que po-

rem femprc o fizcraõ cõ es-

crúpulo próprio, por enten-

derem, que o Bifpo na fua vi-

zita fe alargara ao que naõ
podia, &; excedera os pode-

res , que lhe havia dado o
Papa;palavras da Monarquia
6. liv. I 9.. cap. 8. pag.

^ 14.

col. Nas Conflituiçoefis do

Bifpo houve fejnpre escrúpu-

los^ caut.ados de dous prhu /pí-

os; oprimeiro^quefe duvidava

ter ellejurtjdiçaõ
5
porquanto

k a Bu-^
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a Bulla vinha- comínetida ao

Bifpo de Lamegô] cs^ elle qua-

dofe% a reforma era Bifpo de

Vízeií-. o fcgundo^porque exce-

deo a comjnijfao^ concedendo

aos Cavalleyros os mesmos pri-

vilégios dos Templários; porq

na injlittiiçaÕ fò os de Cala-

trava lhe concedeo o Papa lo-

floiz; & dos Templários con-

cedia so a fazenda, & naõ os

privilégios. Attentando a ifto

os Cavalleyros no capitulo^ cjue

' El- Rey Dom Manoel •fez no

anno de itjO^. affentaraô^ qne

fe pediffe confirmação da quel-

la reforma^ cÕ fupplemento dos

defeitos delia ;
é"- a concedeo o

Papa ^alio z. por Bulla fua
dada cm Roma aos 1 1 de fti-

Iho de it^oi^.alemàofuppleme-

to dos defeitos apontados,

Scc. Affim a Monarquia: a-

onde ainda he de notar,que

noannode 1505, iíncoeta &
quatro depois da vizita do
Bifpo , ainda era confiante

entre os Cavalleyros
,
que a

dita vizita fora defeduoza

por falta de poder no vizita-

dori poriíTo pedirão a con-

írmaçaõ com fupplemento

dos defeitos delia. Nem fa-

ça duvida dizer a Monar-
quia Privilégios, ao que eu a-

cima chamo larguezaSy porcj

a mefma couza, que nos Tê-
plarioscra privilegio licito,

por fer concedida pelo

Principe, o Papa, que legiti-

mamente a podia dar
; nos

Cavalleyros de Chrillo era

largueza,em quanto introdu-

zida pelo Bifpo, fem a auto-

ridade neceflãria pera o po-

der fazer. Aquilio dos efcru-

pulos,fe acha também no li-

vro dos Eílatutos da Orde
pag. 7. Agora aílentada eíla

verdade; & que o Bifpo vi-

zitador excedeo os poderes^

que lhe foraõ dados; que fez,

o que naÕ podia; vamos ao (\

eu diííè dclle. Diííe, que re-

laxara a Ordem de Chriílo

por pcrmittir, & introduzir

nos Cavalleyros da dita Or-
dem o trazerem camizas de

linho, veftirem ceda, uzarem

de cortinados, &c; as quais

couzas todas antes da vizita

eraõ iilicitas, &: prohibidas

aos Cavaileyrosjlílo he o que

cu diíle do Bifpo,&: diíTe be:

naó fallei com ardor,nem in-

decorozamente; porque iíío,

que eu diíle delle, he amef-

ma verdade, que nos enfmaõ

os Sagrados Cânones cõ to-

dos os Doutores Theologos,

& Canoniílas; & o que mais

he, que he o mefmo, que ta-

bem nos eníína o P. M. nefle

feu Caderninho; & como te-

nho por mim a confiííaõ da

parte, efcuzo citar mais Au-
tores,
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tores, lícm autoridades. Ne-
fte fcu Caderninho pag. 40,

confeiri o P. M. Santa Maria,

I

que a mitigação dos rigores

antigos naõ he relaxação,

<quando he ordenada por au-

itofidade do legitimo legis-

lador, mas fendo praticada

pelos fubditos, & confenti-

dn pelos Prelados particu-

lares, fem a neceííària autori-

idade, ncífc cazo fim (diz o
iP. M. ) hc relaxação , & vi-

cio-, fed (ic eft^ que o ícu Bil-

ipo permittio aosCavalieiros

dcChtillo os coflumes aci-

I ma mais largos, & as largue-

zas da Ordem extinta do
I Templo, fem ter pera iííb

poder legitimo, nem anecef-

faria autoridade , como diz

a Monarquia , & fe ve do
próprio Breve da commif-

fiõ; logo pela mefma doutri-

na do P. M. o feu Bifpo rela-

xou a Ordem de Chriílo; &
ainda fez mais;porque escã-

dalizou graviírimamente aos

Çavalleyros, pela occaziaõ,

em que os meteo de viverem

fempre com escrúpulos, E
fe o Bifpo tudo ifto fcz,-eu

era que o agravei , ou era q
fallei menos decorozamentc

da fua peííoa,^ NaÕ acabo de

frzcr fim no horror, que cõ-

oèbo da temeridade do Bif-

po pela paz, -com quc fcar-
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rojou a uz-ar (fendo Bifpo de
Vizeu)do Breve Apoíloii-

co, que vinha com metido ao

Bifpo de Lamego; por exce-

der os poderes da fua com-
miíFaÕ; & íobre tudo por in-

troduzir cm huma Religião

florente as larguezas de hu-
ma ReUgiaõ condenada: &
faõ boas venialidades eftas,

meu P. Meftre?' Pois logo de
que, ou de quem fe queixa.^

Mas porque o Autor dos A-
giologios

, aindaque pera o
P. M, ( como logo direi ) he
Autor menos verdadeiro

,

poem ao Bifpo Dom joao

logo abaixo dos Santos Ca-
nonizados , eu naô duvido,

nem quero duvidar da fua

íimtidade ; mas attribuo o
proceder cllc alíim na fua

vizita a huma; fingeleza, ou
candidez de animo. E tenho

fatiffeito ao primeiro artigo

dolibellodoP. M.
No fcgundo me accuza,dc

queoíFendl o decoro do in-

fante D. Henrique., &; do
Senhor Rey D. Manoel, am-
bos Meftiès da Ordem de

Chriílo . Refpondo
;
que o

Infante, fe coníentio, noque
fivziao Bifpo, o pode bem fa-

zer fê desdouro feu; porque

como era Cavallciro de capa,

& efpada, [uftamente fe fiou

cm hum Bifpo
,
que alias ti-

le z nha
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nha obrigaça5 de fer douto,

íanto , & fabio: i . ad Timo-
th. cap. 7^. Oportet ergo E
fifcopnm irreprehen/ibikm ef-

fe^prudentemy ornatim , do-

florem^ &c. & o Senhor R ey

D. Manoel , fe pedio a con-

fírmaçaõ dos Eftatutos , ou
larguezas dos Templários,

introduzidas pelo Bifpo , o-

broa licitamente^ porque im-
pedir ninguém ofFcnde; &
muito menos pedindo (como
elle pedio ) a confirmaçaõ a

fuperior legitimo, que lha

podia dar,o Papa.

No terceiro artigo me ar-

gue o P. M. de que falei in

decorozamcnte dos dous Pa-

pas ]ulio z. & Paulo 55 porq

( diz o P. M.) fendo certo, q
ambos approvaraÕ os Eftatu-

tos feitos pelo Bifpo, clara-

mente fe infere, que aquelles

Sanriílimos Padres, oráculos

fupremos da Igreja,approva-

raõ, & confirmarão relaxa-

çoens. Eftà muito bem falla-

do; porem a lingoagem naõ
parece de home Theologo;
porque nos os Theologos
naõ coftumamos chamar, nê
ter aos Papas por oráculos

fupremos da Igreja: fenaõ

em quanto definem ; & efta

confirmação dos Eftatutos

do Bifpo, naõ foi definição

de fè, nem da quelles coítu-'

mes,em que muitos Autores
querem, que também defina.

Juntamête que o Papa neíla

confirmação naõ errou , ne
efta era matéria, em que elle

errafiè, aindaque approvaííe

larguezas^ a rezaõ vem a fcr;

porque comer, ou naÕ co-

mer carne; veftir, ou naõ ve-

ftir camizas de linho ; uzar

de cortinados, &c. que fao

as larguezas, q confirmou,

&

approvou o Papa lulio 2; de

fi faõ couzas indiíFerentes;

naõ faõ intrinfecamête mas:

& fomente fe fazem licitas,

ou illicitas ,
por rezaõ do

preceito pofitivo, ou voto
dos Religiozos , ao qual o
Papa pode tirar, ou modifi-

car, como mais quizer; nocj

uza de feu direito,& exerci-

ta o feu fupremo poder de
Princepe, & cabeça da Re-
publica Chriftam. No Bifpo

D. loaô fim , foi culpável

permittir eftas larguezas aos

Cavalleyros, porque naÕ ti-

nha ( como diz a Monarquia,'

& fe ve do Breve da comif-

faõ ) a neceíTaria autoridade

pera o poder fazer . Daqui
he, que naõ falia como dou-

to, quem difi^er que o Pontí-

fice approva relaxaçoens;

porque na maõ do Pontifice

naõ harelaxacoeÕs : na maÕ
do Pontifice todas as Reli-

giões
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gioes íiiõ igualmente fantas

com mais, ou menos auíleri-

dade ,
larguezas, ou aspere-

i
zas, que elle lhe permittir: &
a rezaõ deíla rezaõ he; porcj

Papa he o único intra^ vel
' extra-, concihum

,
que dâ, &

pode dar fer, vida, & ellen-

;

cia as Sagradas Religiões ; &
1 lho da como entéde,& quer,

dummodo folum^ que naõ ap-

prove, nem permitta couzas

, intrinfecamête mas , & con-

I
ti árias à ley Divina : porem

: em couzas indifferentes, fe

: elle quizer , amefma cami-

I za de linho nos Reverendos

: Padres Francifcanos clau-

i ftrais, he couza fanta o tra-

' zerem-na ; & nos mefmos
Religiozos Obfervantes he

,

couza também fãta o feu op-

i pofto ; iílo, he andarem fem

i ella : vejafe Soares de Reli-

I gione-t cõ todos os Doutores
Theologos, & Canoniftas.

No ultimo artigo,c| toca nas

duas Religioens de Chriílo,

! & de Cifter,affim he,que ho-

I

je eftaó mais diílantes de feu

i
primitivo fervor ; mas nem

!|

poriílo merecem o nome dc

I laxas; porque,fe hoje come-
I mos carne,&G.he por difpê-

I façoens Apoftolicas, que te-

1 mos, & de que uzamos:& eu

I fè argui de laxa a Ordem de
I Chrifto j naõ foi abloluta-
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mente por cpmer carne, ne
pelas outra^ larguezas apõ-
tadas; mas por lhas introdu-

zir o ]]ifpo Dom loaõ fem
a nccelíaria autoridade pera

o poder fazer. Se efta illaçaõ

do P. M. folie verdadeira,fe-

guiafe delia
,
que todas as

Religioens, que nafceraÕ cõ
a libardade de comerem car-

ne,&c. logo vieraõ relaxadas

da primeira fonte
; porem

efta propoziçaõ he falfa no-

toriamente : dahi vem, que
arelaxaçaõ eftâ no modo, &
naõ na entidade das couzas

íobreditas.Aquilio de dizer

o P. M. que também Paulo

5. confirmou os Eftatutos

doBifpo, he falfo; porque
foifôlulio2. como ja dilfe-

mos. Tenho refpondido ao
libello do P. M: agora quero
fazer huma reflexam fobre

elle. ,,.vvn'Vv

No cazo negado, "que o
Senhor Rey D. Manoel em
pedir, & o Papa em conce-

der a confirmação dos Efta-

tutos do Bifpo, obrafícm cõ

menos acerto, & eu o efcre-

veífe; pregunto : que rezaõ,

motivo, nem autoridade, t6

o P, M, Santa Maria, pera

mo glozar àbocca chea,eftã-

do nós iguais no grao de

Méftres,& Efcriptores? Que
o P. M. me argua de falfo,ou
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He GontiMclitorio na minlia

Hiíloria, ou que fe defenda

diis minhas impugnações, u-

zariadcfcu direito: porem
dizer em publico5& dar a co-

mcvfapiev.tibuíy érc. q eu fal-

lei indecorozamentc dos

Princepes, dos Papas, & das

Sagjadas Religiões, fem ou-

tro fundamento, nem verda-

de mais, que lÒ o feu difcurf-^

fo, que ja tem vifto, quanto

foi errado, & erróneo? Pare-

ce que foi fíliir . muito fora

da própria esfera . Esíorça-

fe mais o meu rej3aro,porque

do Senhor Rey D. Manoel,

Sc do Papa lulio 2.; no cazo

prezcntc dos;'£í]:itutos do
í]í{po,;pu diííè naô mais, que
eíla palavra única foi. 154-.

da minha Hilloria tit. 7: È-

ftcs Effatntos do Bifpo 'Joaõy

fegundo lemòs ma. Monarquia
Lnjitanãy naõ tiveraõ forfa^

nem vÍQ;or' nem obrimraÒ na

Ordem de Chrífto ate o tempo

de ElrRey D i Manoel no ann^

^dà.t^yQ.^. em que o Papa 'jfuíio

i..- os approvo/l, &íc. & .nada

"maiá^diíTc, nen) huma sò pi>-

lavEí , nem tal fe achara na

iniiiha Hiftoria:& neílas mi-

nhas palavras aonde vay, iic

pocíe ir, cj cu fallei indeco-:

rozamentc do Senhor Rey
D.^'Manoel ,nem do Píipá:iu4

'lio-2»f íl riem- ainda íuppòiie

2Ò

do
,
que o Senhor Rey D.

Manoel pedio ao Pontífice a

confirmação dos Eftatutosj

porque euj nem ifto fequer,

diíle delle, nem me paliou tal

por pcnfamcntOimas quem o
diíre,foi a Monarquia Lufita-

na,& o livro dos Eftatutos dá
Ordem . NaÕ aperto mais

efte ponto,porque naÕ fuc-

ceda,que venha o P. M. com
outro libcllo accuzatorio

contra o Autor da Monar-
quia , & contra o livro dos

Eftatutos: baftarae, que fe

fa iba,que o P. M.naÕ temre-^

zaõ nos cargos,que aqui me-
da;nera em eivas impuíluras,

de . que me argííie. Agora
queiloífíijuntar aqui humas
palavras do P. M. no Anti-

loquio defte íeu Caderninho
fobrc aquelle texto de Chri-^

úo:\Qnare & vos - tranjgredi-:

mini mdndaíum Dei? Math.

15 exclama o P.M. que he

muito pcra eftranhar , & re-

prehender a inconfideraçaõ

de muitos homens, os quais

vendb o. aigueiro nos olhos

alheos naõ viaõ a trave nos

feus: & accrefcenta, . que era

juílo, cc licito, que aos laisfe'

diíTeíTcsque tirallem primeiro

a trave dos feus olhos, queí

depois tirariaõ o argueiro,

dos olhos de fcu irmaõ. O
intento aqui do P. M. foi di-:

zcr,
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Ber, que eu õ naÕ podia ar- Conde; fe voltâ contra El-

g'UÍr,;porfer mais culpado, q Rey D. AfFonfo 5. porque
elle nos mefmos defeitos, naõ caftigou aos accuzado-

de que o arguia : porem fe o

P. M. fe conhecelfe, bem po-

de fsr que fe naÕ deílb por a-

chado neíla doutrina. O ma-
yor defeito, de que o P, M.
me argue neíte feu Caderni-

nho,& com que intentou in-

citar contra mim os ânimos

res ; & diz delle o feguinte

ihi: Muito devemos a El-Rey

D. Affonfoe,--, mm naõ deve-

mos, nem podemos negar
^
que

neftes cazos^ que foraõ os pri-

meiros dafua vida-, ohraujen-

do muito moço^como mais mo^o^

doque era-f & que os feus mi-

de grandes, & piqucnos, & nijlros o traziaõ d fua obediê

fazerme odiozo neíle Rey- cia^mais como menino
,
que co~

no,foic5dizer,que eufallara mo Rey , nem como homem.

indecorozamente dos noífos Naõ devia, nem podia negar

Principes ; & fe alfim he, ou o P. M. as meninices del-Rey

naõ; & fe teve rezaõ o P. M. D. AfFonfo 5.^ Porque? Que
pera o dizer ,

julgue-o, pelo obrigação lhe corria de as

que tem vifto, o douto Ley- exclamar ? Que tinhaõ cõ 3

tor; &nòs vejamos como fe fua Chronica,nem com o íèu

houve o P. M. neíla mefma aíTumpto os defeitos defte

Príncipe.^ fe o P. M. fahiíTe

fora do feuaífúpto pera lou-

var, ou pera diículpar , &
fuavizar alguns erros, me-
nos mal feria; mas pera glo-

zar, & afear as acçoens de

hum Rey
,
parece que naõ

foi necelfario tanto; porque

matéria, & como fallou na

fua Chronicados noífos Prl-

cipes.

, No liv. 2. cap. pag.

478. escrevendo o P. M.a
vida da S. Raynha D. Iza-

bel mulher de El-Rey D.
AfFonfo 5. como de alguma

Santa da fua Ordem, nos diz pudera omittir fem ofFenfa

o muito, que padeceo eíFa do feu aíTumpto. Mas ainda

Senhora ;
especialmente em iílo naõ he o mais; mas o ma-

certa occaziaõ, em que a in- ishe,que nem aos Principes,

dicaraõ de adultera com D. de quem fe confeíTa obriga-

Alvaro de Caílro,Conde de do, perdoou.

Monfanto ; & depois de re- Em alguns lugares da fua

ferirem como fahiraõ ambos Chronica encarece muito o

innocentes , a Raynha, & o P.M. a inclinaçaõ,& a íFefto,

que
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cj devem os feusReligiozos odw do Conde D.' Rodrigo co^

íios SercnilTimos Piincipes íiíeçouúíVfltaroSnoffosCúne-

<!aRcal caza de Brrgança; ^çfl.í,&c. EM bcm^ agora diga

agora vcjafc o decoro,com q cu: E que parentefco, ou cõ-

ialloudc alguns. No liv. I. padriotinhaõ osReligiozos

pag/^17. fiizhum capitulo da Ordem do P. M. como
das grandes tribulações, que Conde D. Rodrigo; q pay,

padeceo a fua Congregação ou may feu craõ
; peraque,

em diíFerentcs tempos
; & agravando o BifpoosReli-

pera dezempenho da mate- giozos,cntendcíie,que fe def-

ria, começa o capitulo pelo picava do Condeí' Quem hà

Senhor D. Aííonfo de Por- de crer, ou em que juizo ca-

tugualBifpo de Évora
; o- be, que hum Príncipe da Re-

qual era neto do Screniífimo al caza de Bragança por fe

Senhor D. Affonfo primeiro vingar de hum fobrinho feu

Duque de Bragança, filho de (fe em hum animo generozo,

leu filho o Marquez de Va- & Real fe deve admittira-

lença D. AíFonfo; & diz dei- baixeza de huma vingança )

le as palavras feguintes: Teve intcntalTíc efcandalizar os di-

( o dito Bifpo ) ceríãs dis/eu- tos Reiigiozos? Pois fe he fo-

ÇoeJís com D. Rodrigo de Mello ra de todo bom j uizo ; fe ne

feufobrinho^ Conde de Tentu- apparencias tem de verdade,

gaU ér Padroeiro do noffo Co- que hú Príncipe ( &tal Prin-

•vento de faõ loaõ de Évora, o cipe da Real caza de Braga-

cjtial eraJingnlar anfate nojfo: ça ) moleftaífe a ninguém,

<s como o Bifpo nao pôde de%a- quanto mais a hum Conven-

fogar nelle afua paixão ^vol- to de, Religiozos por hum
toujfe contra nos\ eftilo he efte^ motivo ta difparatado, qual

ou ahfurdo ,
que muitas vezes feria por fe vingar do Conde

fe tem vifio, ér praticado-, por- de Tentúgal, que nenhum
que vemos muitas vezes desfaz parentefco tinha comosdi-
zerem/e em chuveiros de trihu- tos RcUgiozos. A que fim o

laçoens, que cahemfohre os in P. M. lhe impõem hum
mcentes, ér humildes as tem- vicio tam baixo ( o da vin-

pejlades levantadas entre os gança ) «St o nota de ta5

grandes, isr poderozos: he exê- malevolo,quc fe voltou con-

plo, ou efcandalo o nojfo cazo; tra os innocentcs, por naõ íc

porque o Bíjpo D. Afonfoem poder vingnr do outro po-

derozo.^
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derozo? os chuveiros de tri- la gravidade Monahal Bcne-
bulaçoes,cm que fe rezolvco diótina, o Senhor D. AíFon-
eíla rempeftade cfcreve o P. fo Bifpo de Évora & Princi-

M. pag. ibi: O principal pcda Real caza de Bragan-

efcandalo^em que íropeçava^ou

queria tropeçar adrede^o zelo^

ou a paixão do Bifpo de Evo-

rãy & depois delle de outros

Bifpos contra nos, eraõonaÕ

irem os m/Jos Cónegos aspro-

cijfoens publicas^ &c. Pornaó

irem os Religiozos do P.

M. às procilloens publicas/

Terrível pai xaõ eíla do Bif-

po ; efcandaioza teima efta

íua por certo.' Porem fera

neceílàrio certificar ao curi-

ozo Leytor, que efte ponto
das prociíToens publicas, era

poiíto de jurií'diçaõ;&em fe-

melhante matéria: íobre de-

fenderem , ou ampliarem a

própria jurifdiçaõ, he couza

tam commua contenderem

os Bifpos contra os Regula-

res, que achareis contenden-

do tam bem aos Bifpos de

milhor £ima:deixados outros

exemplos, o Illuílriífiaio Jo-

anne Mendes de Távora, fe-

do Bifpo de Coimbra, inte-

tou cõ viva força, quazi em-
noffos dias, levar às procillo-

ens publicas os noílbs Mon-
ges Ciftercienfes, & Bencdi-

£tinos daquella Cidade. E
fe efte Bifpo , sò por ampliar

a fua jurifdiçaõ, cortava pe-

ça, porque naõ poderia obri-

gar a irem âs procilloens

aos clérigos da fua Cidade.^

E naõ fò ícm odio,ou paixão

particular , mas ainda com
bom zelo , & íaõ confcicn-

cia; falvo fequizer o P. M. c|

os fcus Religiozos fcjaõ mais

priviligiados,que a lUuílriifi-

ma , & nobiliffima Religião

de S. Bento : mas ja eílou no
miílerio:acclamou,& deu vi-

vas o P. M. aos Principes da

Real caza de Bragança, que

conhecia; a efte Bifpo de E-

vora, como ja era morto ha-

via muitos annos , fez que o
naõ conhecia.

Ajdiante no liv. 2. pag.

46 2 , cm huma sò pennada,

dctrahio o P. M. naÕ fò dos

Prícipes,mas de toda a naçaõ
Portugueza: vay filiando do
Cardeal D. jorge,valido del-

Rey D. Atfonfo V.&dizaf-
íi-.Mas como os génios Del-Rey^

& do Príncipe fojjèin em tudo

diffcrentes^ naÕ era muito, que

dezagradajfe ao Principe, quê

agradava a El-Rey^principal-r

mente naÕ faltando quemfizep-

fe mayoY ejja dijfonancia por

meyo de f'iggeJioens,isr' artifici-

osa forjados na Offidna da en-

L uc'ia-j " >
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vcjãy (nota) T/Vio Vortuguez,

ér mayor nos majores. Tei-ri-

vel abfoluta por certo ! &
naõ fe acharia entre todos os

grandes da Corte dei-Rey D.
Afíonfo V. aomenos hum , q
com bô zelo, bÕ animo ( mas

quefoíTe indifcreto) zelaíTe

o valimento de D. jorge da

Coita? Todos eraõ invejo-

zos, & todos tinhaõq invejar

no dito D.Iorge? Todos, diz

o P. M; porque todos eraõ

Portuguezes; & fer Portu-

guez he fynonimo de invejo-

zo. NaÕ ha mais louvar, nem
mayor brazaõ pcra o noffo

Rcyno, & mayor pera os

mayores : mas ainda temos

mais que ver; porque nem
ao fagrado dos Príncipes

eccleziaftieos perdoou aani-

moíidade do P. M.
No liv. cap. 2ç. pag.

66^- falia do Arcebilpo Pri-

maz D.Fernando da Guerra,

o qual era duas vezes Princi-

pej pelo fanguc como Sobri-

nho dei-Rey D. JoaÕ I; &
pela dignidade como Arce-

Bifpo Primaz: & cfcrevendo

o. P, M. certo encontro , q
teve efte Príncipe cõ o Chã-
tre da fua Sè,hum Vafco Ro-
drigues

,
que aodepois . foi

Religiozoem Villar de Fra-

des, diz do Arcebifpo, que o

quiz mandar matar como aí-

^aça \

faffino, & iílo fendo ambos
eccleziaftieos: palavras do P.

M. ibi; NaÕ /è pode encarecer o

muito^ que fe enfureceo o Ar-
cebifpo ouvindo femelbautes

rezoens \
é"fe as ajjima ditas

lhe parecerão defprezo^ eftas

agorafe lhefiguraraõ reprehè-

/àÓyScc. E mais abaixo, ibi:

NaÕ parou aqui,pov que acha-

mospofto em memoria^ quepaf-

fou tanto avante afua ira^que

o deteriminnu mmdar fnatar^

&c. E hede advertir, que o
motivo da ira do Arcebifpo

foi por o Vafco Rodrigues

querer deixar o mundo, &
entrar em Religião ; & por

interceder piadozo pelos

bons homens de Villar. Por

hum motivo taó pio quiz o
Arcebifpo deBraga matarão

feu Chantre ( he o que eícre-

veo o P. M. ) & que mais dif-

fera de hum Daciano, de Iiú

Totila? Porque fe eftes ma-

tavaõ os Martyres pela con-

fiíTaÒ dafè, a pobreza de ef-

perito ,
que queria abraçar o

Chantre, tem no Sagrado E-

vangelho a mefma coroa, q
o martyrio ; aíTi o lemos no
cap. 5. de S.Mattheus: & po-

rem encontrou , naõ em Ar-

gel , nem em Fes, mas na ca-

beça da fe de Hefpanha 3

hum tyrano, o Arcebifpo D.
Fernando,que por hum mo-
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tivo tam fanto o quis matar:

& tudo ifto efcrevco o P. M. Do P. M. S. MA R I

A

muito levemente, como fe- P^^g- 4?«
fofle matéria levej íem nos
dar outro Autor mais que
dizer,que o achou em memo- Onclue o P. M, ejle §. di'

ria; com outras muitas cou- ^ zendo^ que injuftamente
zas defte género pelo dif- dei ao meu Mejlre ^oaÔ o ef->

curfo da fua Chronica
,
que peciozo titulo de Reformador

fora infinito referir : & eíle da Ordem de Chrijlo , jnas de-

meímo homem, que tudo via primeyro arguir dejla in-

ifto, & muito mais, eícreveo, jufiiça ao^utor da 6. parte

diz a feu irmaõ,que tire atra- da Monarchia Lujitaha-, que
ve dos próprios olhos/ Eíle no lugar ajjima citado lhe dâ
tal, & tanto Efcriptor; me- omejmonome^ ^c.
diz, que fallei indecorozamê-
te dos Príncipes, & Prelados REPOSTA,
da Igreja / Mas nem poriíTo

me queixo, em quanto as pe-

las, comque jugamos, forem C Obre o titulo, comqueo
iguaes. ^ Illuftriílimo Bifpo Dom
Daqui ate pag. 45 . vay o JoaÕ entrou a vizitar a Ordê

P. M. difcurrendo em parti- . de Chrifto nem tive, nem te-

cular fobre alguns dos pon- nho duvida; nem a matéria,

tos, que permetio o íeu Bif- por fer de nome, pede gran-

po, & introduzio na Ordem des altercações : mas a mi-
de Chriílo,& defculpando-o nha duvida foi fomente fo-

juntamente do que obrou; bre os merecimentos do dito

porem como niflo mefmo, q Bifpo pera fe lhe dar ,& elle

o Bifpo permetio, ouve o de levar em verdade eíTe titulo

feito, ou falta de poder, que de Reformador; iíTohe o que
elle naõ tinha, nada fazem ao cu neguei, que ouveíTe rezaô
intento as rezoens, que o P. pera poder dar o P. M.ao feu

M. aponta, nem faõ baftantes Bifpo, naõ tanto o nome,mas
a juftificalo : sporiífovou a- a gloria de reformar: porque
diante. que o dito Bifpo fe intitulaf-

íe Reformador, ou q os Au-
thores, q efcrevcraõ jamui-

La to
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to ao largo,' & ja muitos an-

nos depois, lhe dem, ou naõ,

o dito titulo, he queftam de

nome
,
que importa muito

pouco; o ponto he fobre a

gloria de reformar:fe o P. M.
tem outras algumas rezocns,

em que mofl:re,que o feu Bií-

po reformou em verdade, &
ellas forem de receber, de

muito boa vontade aíTmarei

com o P. M.

Do P. M. S. M A R I

A

§• IO pag. 4?-

XJ O §. II. dk- o P. M. que

ejlou obrigado acõfejjar^

que emqnanto os Dons Abba-

des de Alcobaça governarão

a dita Ordem de Chrijlo, ella

naõ mereceo nome de laxa.

Dezejofaber do P.M.fe a Or-

dem de Chrijlo des-de o anno

de 1 449. em que o nojfo Bifpo

fez aquellas novas leys^começou

a merecer o nome de laxa^ é"

depouco obfevvantes ou fe co-

meçou a merecer otalnomeyde

poisque a quellas kys no anno

de iijOtj. fe começarão a obfer-

var ? Veja o P. M. o que rcf-

ponde;porque em qualquer das

partes^ que e/colher
y fe contra-

diz evidentemente a fimefmo.

Se differ^que a Ordem de Chri-

jlo começou a merecer aquelle

^haça
nome defde o anno de 1449.
em qo nojfo Bifpofez aqudlas

novas kySy fegnejjey que no ef~

paço de 107 annos mereceo o

tal nomcy ejlando no jnefmo es-

paço ate o anno de 1 542. como

o P. M. diz debaixo dogover-

no dos Abbades de Alcobaça:

logo naõ he certo dizer
^
que em>

quanto os Dons Abbades de

Alcobaça governaraõ adita

Ordem naõ mereceo ella o nome

de laxa .Se dij/er^ que, &c.

REPOSTA.

nP Ambem aqui duvida o
P. iM. Santa Marin, por-

que naõ percebeo bê o põto
controverlo. Dalaxaçaõ da

Ordem de Chrifto poíterior,

ou depois da vizita do feu

Bifpo, naõ tratei,nem fallei:

& fe ve claramente
,
porque

fe eu eftava dizendo
,
que o-

dito feu Bifpo relaxou a Or-
dem de Chriílo, he certo, q
eu naõ duvidava de a dita

Ordem fer relaxada depois

do Bifpo; ifto he do anno de

1 449. em que o Bifpo a visi-

tou, ate o de 1 542 . em que

acabou de fer fogeita aos

noííbs Abbades: mas a kxa-

çaõ , em que filiei, foi a que

dizia o P. M. tinhaõ os Ca-

valleiros
,
quando o Bifpo



foi chamado pera os refor-

mar. As palavras doP. M.
no cazo prezente, que eu ar-

gui na minha Hiiloria tit. 7.

pag. 149.dizem zffv.Governa-

entaõ a Ordem de Chrifto

com pr eemwencias de Meflre

o Infante D. Henrique filho

dei Rey D. ~^om i. oqual^ve-

do a fita Ordem algum tanto

relaxada
,
fíipplkou ao Summo

Pontífice Eugénio 4. quhejfie

dar poderei ao Bijpo de Vizeit

D. Joaô^ peva que como San-

to zelo^ & c/pinto^ de que era

dotado^ arediizifie ao primiti-

vo vigor , & obfervanciã-, &c.

Eftas faõ as palavras do P.M.

que eu argui; delias bem fe

ve, que fuppoz o P. M. a Or-
dem de Chriito relaxada no
tempo adual,em que o Bifpo

foi chamado pelo Infante; &
como os nollos Abbades a

governavaõ , & haviaõ go-

vernado ate efle tempo, to-

da eííà rela xaçaõ anteccdéte

ao Bifpo vinha acahirfobre

os ditos Abbades; &neíles

termos he que tratei de os

defender deííã tal laxaçaõ,

antes da vizita do Bifpo. Da
outra pofterior , naõ havia

pera que eu os defendeílc;

porque a eíFa bem vio o P.

M. que lancei a culpa delia

ao feu Bifpo,

Agora aílentada eíla ver-

ada. S 5
dade, que me parece maniíe-

fta,ja fe ve,que foraõ efcuza-

das todas as computações de
annos, em que fe meteo o P.

M. E todos elíès iuPcos, em
que entrou, entrou a ver, &
efperar feeu me contradizia;

porque fe eu fallei ( como te-

nho moftrado ) dos annos,q

corrreraÕ antes da vizita do
Bifpo, fuperfluidade foican-

larfe o P. M. em fazer as c5-

tas pelos annos,qne correrão

depois . Mais: os novos E-
ftatutos , ou larguezas, que
deixou o Bifpo na Ordem de
Chrifto, develTe intender, cj

fe foraõ introduzindo , &
praticando pelos Cavallei-

ros, naõ logo juntos, porque

os Cavalleiros ( como diz a

Monarchia, & o livro dos E-
ftatutos) efcrupulizavaõ nel-

les; mas lentamente, & pou-
co a pouco, como cuftumaõ

pegar , & entrar todas as li-

berdades: ncftes termos, fen-

do a vizita do Bifpo no anno
de 1 449. fe iria conhecen-

do a laxaçaõ pelos annos de

460. 470, mais anno, menos
anno; porem neííe mefmo tê-

po acabarão em Alcobaça os

Abbades monges perpétuos,

& entrarão os Commendata-
rios. Vejaííè a minha Hifto-

ria: logo os Abbades, de que

eu fiiUci naõ foraÕ os pofieri-

ores,



Alcohaç,
ores, fenaõ os antecedentes,

que precederaó avizita do

Éifpo. Moftrafe ífto; porc|

os Cõmendatarios naõ vem
em Hiftorias, nem fora del-

ias , debaixo do nome de

Abbades , fem a diviza de

Cõmendatarios-, a qual eu naõ

a crecentei, nem puz aos Ab-
bades, de que fallava;dc mais

que eu na minha Hiftoria e-

ftava dizendo anualmente,

que os CommêdatariosforaÕ

a deftruiçaõ das Religioens,

a peíle, & ruina dos Mofley-

ros: logo a relaxação da Or-
dem de Chrifto, de que de

fendia aos Dons Abbades de

Alcobaça,naõ era a que cor-

reo no tempo dos Commen-
datorios, fenaÕaqucoP. M.
fuppoz havia na dita Ordem,
quando o Bifpo foi chamado
pera vizitala; & cõfequente-

niente eíTes Abbades, a quê
defendi, naÔ foraò os Com-
mendatarios , nem os pofte-

riores aoBifpo; fenaõ os que

ouve antes do Bifpo, ate o
anno de 1449. em que cUe

vizitou a Ordem.Todas eftas

rezoes me parecem palpá-

veis, & que o P. M. fe leflc a

minha Hiftoria, cõ qualquer

fácil reflexam, facilmente ca-

hiria nellas; porem devia de

a ler devirtido , ou turbado,

ou foi,quc fe deixou lizongc-

ar do feu penfunento , em q
lhe pareceo, que me colhia

em contradição: fe aífifoi,

enganoufe , & cançoufe de
balde no cõputo dosannos,
que efteve razendo; porque
do anno de 1 449, pera dian-

te, nada he comigo; foi o tê-

po dos Comniendatarios, a

que cu arguia , & naÕ dos

Abbades monges, a quê lou-

vava.

Do P. M. S.MAR IA
§. 1 1. pag. 46.

Onclne oP. M,no§.
coiífelfando , que as ditas

leis do nojjo Bifpo naõ tiveraÕ

força, nem vigor^ nem obriga-

rão na Ordem de Chrifto ate o

tempo dei-Rey D. Manoel no

anno de 1 505. em que lulio z

.

as approvon; mas que ja nejfe

tempo tinbaÕ os Cavalleiros a

relaxaçaõ de poderem casavy

((src. Procede pouco firme o P.

Aí. no feu dizer. Ate agora a

menos objèrvancia da Ordem
de Chrifto confftia na relaxa-

çaõ., que nella introduzio , ow

facilitou o nojfo Bifpo com os

feus Eftattítos'. agoraja o Pon-

tífice approva os mefinos Efia-

tntos^ ^ja a menos obfcrvan-

cia confijle na relaxaçaÓ^qae

os . Cavalleiros ja tinhaopera

poderem
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poderem casar, que diremos a D.Manoel no amio de 1505.

ifio^ Muitopoderá dizer,ér. em que o Papa 'Julio II. os ap-

provou; masfoi ja depoiz de osREPOSTA. Cavalleiros terem a relaxação

pera poderem cazar: peloque

T) Or fim defta primeira emquanto elles forao rigoro~

Ílitif£iça5 vem dizendo o zamente profejjos , &lc. Eílas

P. M. Santa Maria, que eu as minhas palavras, donde o
procedo pouco firme no meu P. M. tirou, que eu procedia
dizer ; & fe lhe preguntares pouco firme no meu dizer:

em que? A repofl:a,que fe co- porem em todas ellas eu naô
lhe delle, hc; que eu haven- vejo, nem em que me defdi-

do primeiro dito na minha ga de ferem os Eftatutos do
Hiíloria eftava a laxaçaõ da Bifpo a fonte donde procedeo
Ordem de Chriflo nos Ella- a laxaçaÕdaOrdemdcChri-
tutos do fcuIUuílriíTimo Bif- fto; nemtam pouco, em que
po, aodepois vim a dizer, q a diga, que a dita laxacaõ efte-

dita laxaçiõ elhva ).i,naõ nos ve , nem eftâ cm os Cavallei-

Eftatutos,mas narelaxaçaõjCj ros poderem cazar- porque
fe deu aos Cavalleiros pera as minhas palavras; Dí'/'<?.'íí3'(?

podcré caz.ir. Ifto he, o q vÕ os Cavalleiros terem a relaxa-

a dizer o P. M. de mimj poré çao perapodere cazar; o q fi-

com menos rezaô; porque eu gnificaõ, Scoque notaõ, he
naõ deixei de dizer,que o Bif- fomente o tempo; a circun-

po, & os feus Eftatutos laxa- ftancia de tempo, que corria,

raõ a Orde m de Chrifto; ne quando Julio II. approvou,
diííe, que a laxaçaõ da dita ou tolerou os Eftatutos ; Sc

Ordem nafceo de poderem quando a pratica dos ditos

cazar os Cavalleiros. Tam- Eftatutos começou a ferlici-

bem aquimeleóo P. M. ou ta naOrdem de Chriftojporq

fem óculos, ou divertido: as ate o tempo de Julio II. ainda

minhas palavras, que o P. M. q os Cavalleiros praticavaô

argue, & cita, faÕ as feguin- os ditos Eftatutos,era ( como
tes no meu tit. 7. pag. 154. diz a Monarchia ) cõ remor-»

E/les Ejlatutos âo Bifpo JoaÔ fo da própria confciencia.

naõ tiveraô força^ nem vigor, Iftohe o que eu diíle,& digo;

nem obrigação na Ordem de & naõ o que o P. M. me im-

Chrijlo-i atè o tempo del-Rey poem. O certo he, que o P.
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M; meargulo neíle lugar,

porque fe enganou com a fi-

gnificaçaõ Thcologica, em^
, eu aqui tomei apalavra rela-

xação. A relaxação aqui, que

eu diíTe pera os Cavallciros

poderem cazar
,
quer dizer;

• naõ laxaçaõ viciosa de coflu-

_mes: mas a relaxação, do voto

na liberdade-, que deu o Pontí-

fice aos Cavalleiros pera ca%a-

rems porque nòs os Theolo-

gos chamamos relaxação de

voto, ou de juramento , h li-

cença, ou difpenfaçaõ, que

. fe dà pera hum profcílò po-

der cazar: porem o P. M. naõ

a tomou affim; mas entendeo

as minhas palavras por rela-

xação vicioza-y como fe eu

quizeíTe dizer : depois de os

Cavalleiros efiaremjâ taõ re-

laxados y & em efiado taõ dif-

ferente-) do que haviaÕ (ido
, q

ja naõ guardavaÕ caflidade^

mas podiaÕ cazar, &CC. E que
o P. M. fc enganou com o
fentido da palavra relaxação^

Sc a tomou por laxaçaõ vici-

oza de coftumes, fe ve evi-

dentemente do que ellemef-

ino vai dizendo para diante;

porque diz aíTim pag.47. ibi

:

Se a tnenos obfirvaiicia da Or-
dem de Chrifioprocedeo da re-

laxação de poderem cazar as

Cavalleiros delia {como oP.

M.acaba de dizerj .ou de inftm-

ar
) feguefe-, que de naíhima

forte he culpado o nofio Bifpo

na talmenos obf.rvanciã; port^

naõfoi elle.,0 que introduzia a-

quella chamada relaxaçaõy/è-

naÕ o Snmmo Pontífice Alexa-

dre. VI. &c.Aqui moftrou e-

videntiííimamcnte o P. M. q
tomou a palavra relaxação

pera poderem cazar os Cavai--

leiros
y
por laxaçaÕ viciozay

poriííb fe esforça a defender

delia ao feu Bilpo; & cm nos

perfuadir
,
que naõ hc elle o

culpado na tal relaxação, íè-

naõ o Papa Alexandre VI. q
á concedeo; & finalmente

poriflo diílc com miftcrio ibi:

Aquella chamada relaxaçaôy

mas naõ , meu P. M. naÕ he

chamada; hc verdadeira re-

laxação do voto, que conce-

deo aos Cavalleiros o Papa

Alexandre VI:entaõ que pa-

gue eu as curtas de naõ dar o
P. M. Santa Maria por ter-

mos Theologios; & que por

elle os naõ perceber, efcre-'

va,& efpalhe por entre Gre-
gos, & Bárbaros , íiibios, &
ignorãtes, ^ eu me contradi-

go, q procedo pouco firme y

& q veja là o q refpondol Fi-

co advertido, pera fe em ou-

tra occaziaõ me encontrar cô

oM.P.lhe naõ fallar por ter-

mos eícuros, mas taõ claro,cj

hú ruftico me poífa tendener.

Do
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Do P.jM. S. MARIA zête, he pcra mim menos ne-

pag. 47. ceíTaria; porque iíTo mefmo
que elle me lcmbra,& adver-

TTj Isaqui expurgado de to- te , he o que eu fiz, quando
da a cenfíira o nome vene- houve de £\llar no feu fanto

ravel ^ ér Santa memoria do Bifpo: notei com madureza

noffo Bijpo: eifaqui como feria o modo,com que elle proce-

melhor ao P. M. fiaÕ haver en- deo, & o que obrou na vizi-

trado e?n huma emprezatam ta da Orde de Chriftojaquil-

injuftãy que poderá omittir, ou lo de exceder os poderes da

ao menos moderar fem ofenfa fua commiíTaõ; & introduzir

do feu aJfumpto.Por concluzaô nos Cavalleiros de Chrifto as

lhe lembro^ ér peço muito de- larguezas da Orde extinfla

nicras^ qui quado ouver defal- do Temploj & depois de tu-

lar de algum fo^eito , examine do bem ponderado , com a

primeiro com muita madureza Monarchia Lufitana, enten-

as qualidades delle] 'íy naõ fe di que nada ficava devendo
arrobe a condenar taõfacilme- ao Bifpo, em arguir ao P. M.
te, comofez nefte cazo^ &c. pelo fuppor,& acclamar Re-

murador,ouRoformador da
REPOSTA. dita Orde de Chriílo : enga-

narmehia
;
porem ainda atè

Toda cila doutrina do P. qui naõ vejo em que ; nem ^
M. Santa Maria he mui- o P. M. tenha bem expurga-

to íànta,& muito filha do feu da a memoria do dito leu

efpirito; porem no cazo pre- Biípo.

M RE-
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A SEGUNDA SATISFAC,AO DO P.M.

Francifco de S.Maria.

SansfãçaÕ 2 . § . I ,pag. 5 8

.

haqtú afegun-

da mveãiva co-

piada íambêfi-

elmente-yiia qual

fegimda vez fe
arma contramm o\P.Al.Cbro-

mfta:& no§. 4. ofíde dàprin-
cipio a arguirme, isr conforme

iftmgina a convencerme
( diz)

que pela inftituiçao do Hojpi-

talde S. Eloy , da qual aponta

o quefaz ao cazoprezente , fe
conhece betn clara a tenção^ &
vontade do Bijpo D. Domin-
gos^ que era,de que ofeu Hojpi-

talfoffe entregueporfcus tejla-

menteiros a alguma das[agra-
das ReligioenSy èrc. Eifaqui to-

da a força dafatalinveãiva
do P. M; mas hcm examinada^

nenhuma força tem. Qonfeffo

que daspalavras referidas na

inftituiçao fe colhe a vontade^

ér intento do Bifpo j mas ifto

entendefe da vontade, ér intê-.

to,que entaÕ tinha, quandofez
a inftituiçaõ. Mas quem difje

ao P. M. que o Bifpo depois de

fazer aquella inftltuiçaõ, nao
jnudou de intento , é" nad va-
riou de vontade^. Tenho ohfer-

vado, que oP. M. formamui-^
tas vezes osfeus argumètosfo-
hre huma imaginada contradi-

ção, que na verdade o naÕ he,

isrc. concedo, que aquella foi a
vontade do Bifpo exprefada
clarijjimamente nas referidas

palavras da inftituiçao ; mas
nego que aquella foffe a fiia ul-

tima vontade ; & q depois nao

dispuzeffe, & ordenaffe ogo-

verno dofeu Hofpitalférc.

RE.

(
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"P Stamos na fegunda fads-^ façaõ do P. M. Franci-

íco de S. Maria: fua matéria,

o Seminário de S. Eloy, que
fundou na Cidade de Lisboa

o Bifpo D.Domingos Jardo,

pelos annos de i5oojtSí:por

morte do ditto Bifpo entre-

gou o Senlior Rey D. Diniz

aos noílbs Monges de Alco-

baça. Havia cenfurado na

fua chronica o P. xM. Santa M.
eíla acçaõ do Senhor D. De-
niz, & porque eulherefpon-

di na minha Hiftoria , vê el-

le agora fitisfazendome ne-

lle feu Caderninho. Pera que
procedamos com clareza, &
brevidade,

Se ha de faber , que toda

eíla nolTà contenda da prezc-

te fatisfaçaõ fc reduz a dous

pontos: o primeiro , fe o Bi-

fpo D. Domingos deixou na

fua ultima vontade, que fe

deífe o feu Seminário a Reli-

giozos ? O fegundo , fe em
virtude defta ultima difpozi-

çaõ do Bifpo , o Senhor Rey
D. Diniz

,
pode licitamente

dar o Seminário aos noífos

Monges de Alcobaça.''A par-

te afirmativa defendi na mi-

nha Hiíloiia , contra o P. Mj
poriffo aqui tenho obrigação

de a fuílentar, contra eííe feu

Caderninho. Que o Bifpo,

deixou por fua morte aquel-,

la difpoziçaõ, raoíh"ei na mi-

nha Hiftoria pclia eícriptura

authêtica,que temos no noífo

Cartório da inftituiçaõ do
Seminário: mas por que na

5

bailou pera o P.M. a tornei a

provar de novo.

O íliuftriffimo D. Rodri-
go da Cunha vio ( como eile

próprio diz) todos os papeis

do Seminário de S. Eloy ; &
dando-nos noticia do que a-

choUjdiz na fu,a Hilloria dos
Prelados dc Lisboa

,
que vio.

là a inftituiçaõ do ditto Semi-
nário; o tcftamento do Bifpo
D. Domingos;& o feu codi-

cillo:diz mais,&expréílame-

te
, q o ditto Bifpo deixou af-

íim no feu teftamento, & co-

dicillo , como na inftituiçaõ

do Seminário,que fe meteífe.

no dito feu Seminário algíjs

Religiozos, fe podeííè fer c5-

modamehtej o que fariaõ fe-

us teftamêteiros por fua mor-
te: Hi/Iorta dos Pre/ados de

Lisboa parte 2. cap. 69. pag.

2 o^ . n. 5. ibi: Declarou mais o

Bifpo no Compromijfo do Ho'
fpital^ & depois em feu tejla-

mento-, 'isr codicillo^ quefua vÕ-

tade era^ que fe pello tempo a-,

dianteyieffe aquellefeu Hofpi-^

.

talafcr c.a?a de Religiozos , ^
M * cntaQ
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entaõ cejfarlaô os Cape/laens., fe, )imas deixa ja decididas

érpajfariaõ as/iiãi obrigaço- algumas duvidas, quepode-

etJSy <(sr mijfas aos Re/igiozos,é' riaõ occorrer, no cazo, em q
continuariaõ os merceeyros^ ^ vieííc ter o dito fcu Semina-

eftítdanteSy &c. E mais adian- rio à maõ de Religiozos : no
tenocap.71. tras omefmo dito z.livro Dourado foi. 8 j.

teftamcnto do Bifpo de ver- ibi: Ut Religiofos aliquos mdu-

bo ad verbum j & no dito te- camus etji ante obitumm-

ftamento a clauzula feguinte firum i/la mnfiierint ordinata^

n. I o. pag. 207. ibi: Manda- petimus , & mandajnus noftris

mos alem dlflo-, que fe no nojfo executoribus , ísr cuilibet eo-

Hofpitai vierem a morar Reli- rum^ut iflafierifaciant^é"fer-

giosos^ dous delles ouçaÕ Theo- vari ; bene enim remanct in

logia^&c. Mais adiante no di- redditihus loci pradiãiyude ifta

toteílamento n. 12. ibi: Fa- commodejieripojjinty & maio-

zemos nojjos teJlamenteiroSy & ra , attamen non efl intentia

executores defte nojfo tcjlamê- nnftra^ quodji locus diãa reli-

to a Dom Payo Domingues gionifuerit deputatus
,
quod

Dayam de Évora , a D. JoaÔ vifitatores vijitent
; vifitatio

Martins^ Cónego de Lisboa^ <(sr enim illorum confuevit ejfe de-

a Ajfonfo 'foaõ Cónego de Evo- flruãioloci viftatifuperins dt-

Vtty & a Ayres Martins, a ca- ãum efl, quod Ulixb. Decanus

da hum delles infolidum\porem vifitet femel in anno j etf per

o que ouverem de ordenar
,fe~ ipfum fieripotefl^ bene quide7n\

ra com confelho do Senhor Rey fn autem^duos fihi adhibeat de

D. Dini"., a quempedi?nos , illoordine ,
quo transiatum

rogamOS', que defenàa, &faça fuerit diãum Ho/pitale-, ^ cã

cumprir ejle nojfo teftamento , eis corrigat^quod, &c. Neftas

&c. Também np dito tefta- palavras, & clauzula da infti-

mento fe remetó o Bilpo à

efcriptura da inílituiçaõ, que

primeiro havia ja outorgado

num. ^. & na dita efcritura

tuiçaô,deixa ordenado o Bi-

po, como feJiaveria de vizi-

tar o feu Seminário , moran-

do nelle Religiozos : a fabcr,

(que he amefma,que citei na que o vizitaria, & tomaria as

minha Hiftoria do 2 . livro contas o Deaõ de Lisboa c6

dos Dourados) naõ sò orde- dous Vizitadores da tal Re-
na, que fe de o feu Seminário ligiaõ,a quem o dito Semina-

a Religiozos (como cu là dif- rio fe deííc. Ultimamente fe

con-



confirma eíla verdade pela

prova mais authentica
, q co-

nhecemos nas couzis huma-
nas; & hepor huma folcmne

atteílaçaõ do Príncipe, o Se-

nhor Rey D.Diniz: oBifpo
D. Domingos foi Chanceler

Mór , & valido delRey D.
Diniz, & efta obra do Semi-

nário, quando a meditava, a

comunicou com o dito Rey;

& o dito Rey lhe deu pera el-

le o padroado , & rendas da

Igreja de S. Bartholomeu de

Lisboa: affim o tem omefmo
Arcebispo D. Rodrigo na
dita 2 . parte dos Prclados-de

Lisboa Ckip. 69. pag. 201. &
quando por morte doBifpo
entrarão os fcus executores

a comprir o fe^u teílamento,

declarou o Senhor Rey D.
Diniz folemnemente, que fo-

ra vontade do dito Bifpo dar

o feu Seminário a Religiozos:

no liv.2. Dourado fol.59.ibi:

Nojfo Senhor D. Deniz pela

graça de Deos Rey de Portu-

gal^ & do Algarve diffe^ que

vontade fora de D. Domingos

Bifpo em outro tempo de Lip-

boa queel, & os outrosfeus

teflamenteiros adducejfem ao

feu Ho/pital homens de Religi-

aWy que fervijjem hi a Deos-,

fegundo o que he contheudo em
huma ardinhaçoo y que hiha

feito iáff.Efta eícriptura,& at-

"ida.

teílaçaô do Senhor Rey D.
Diniz faz prova plena,& plc
niííima no cazo prezente, em
tanto

,
que naõ deixa lugar,

nem confente, que fe polfaõ

admitir em contrario outras

quais quer provas , ou rezo-

ens, que fe intentarem; por-

que? Porque quando o Prín-

cipe ( que naõ reconhece íu-

pcrior) interpõem a fua atte^

llaçaõ, ou de fa£to próprio,

ou do alheio
,
que com elle

pairou,como fes aqui El-Rey
D. Diniz, neíTe Cazo a fua tal

atteftataçaÕ faz prova plenif-

ííma; em tanto,que naõ deixa

lugar pera fepoder admittir

em contrario outra qual quet

prova ,
por mais legal, ou au-

thentica que fcja: He texto

exprcíToíM Clement. I. depro"

bat. Farinac. inpraxi crimin.]

q. 6^. n. 92. Card. Tufcho
tom. 6. praft. conclus. lit. P.

conclus. 62 . o Bifpo Barboza

de exigendis penjionibuspart,

I. q. I. n. 8. ibi: Verba cum

fint PapafaBum fecum geftiH

narrantis
,
plenamfidemfaci-

unt-, quod adeo verum eftj ut

in contrariumprobatio non ad^-

mittatur : tx. in ciem. i . de

prob. lib. z.íit. 7. Mafcard.

deprobationibus conculs. i 59.'

n. I. ibi: Ajfertionem fummt
Pontificis atteftantis de fa&o

fuQ próprio probare; adeo ttt

pletwm
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plenamfaciàtfidem^ isr proba- Diniz ( como vimos no feu

teftamento ) licita mente o
dito Rey deu o fcminario aos

noííòs Monges de Alcobaça.

Agora vejamos oque diz o P.

M. Santa Maria neílc feu ca-

derninho contra eíla verda-

de aíTi clara,& evidente.

Diz, & confeffi o P. M. q
oBifpo D. Domingos com
eífeito fez a inftituiçaõ, ou
teftamento, que eu alleguei

na minha Hiítoria do 2. livro

dos Dourados ; mas nega, q
foíTe aquella a ultima vonta-

de: & pregunta, quem medif-

fe amim, que o Bifpo, depois

de fizer a ditta primeira infti-

tuiçaÕ,naõ mudou de inten-

to, & naÕ variou devontade?

A efta pregunta do P. M. ref-

pondo numa palavra : que
naõ mudou, nem variou de

vontade, porque naÕ appa-

rece teftamento algum po-

fterior, nem outra eícriptura.

authenticã
,
que o valha, efn

que oBifporevogaííèa fobre-

dittafua primeira inftituxaô.

Cõfta do primeiro teftamen-

to, que acabamos dever, &
daprimeira efcriptura da in-

ftituiçaÔ feitas ambas com-
todas as folemnidadcs de di-

reito; & naõ confta, nem o

P. M. moftra outro teftarae-

to, em que o Bifpo revogafíè

o primeiro, nê outra alguma

efcri-

iionempkmjjmam^ u/que eo^ut

jiecprobatio in contrarium ad-

miuatur ^
jure cautum ejl in

lekm. i« de probat.o- ibiglojfa

mverbo fectjje narramiis &c.

num. ^ . quod etiam intellige

etiamfi aitefietur defaãoal-

-terius coram fe faão; iit per

Ar et: in cap. cum d nobis de

te/i. &:c. enum. 10. quarto

.amplia eandem Conclujionem

pracedere in Imperatore, velin

Rege^ non recognofcente fupe-

riorem; ut conjiíltus rejpondit

captren. &c. E como o Se-

nhorRey D. Diniz era Prin-

cepe Supremo, que naÕ reco-

nhecia outro fuperior na ter-

«ra, & aqui attcftou de couza,

que íàbia de certo, & tinha

rezaõ pera faber, por ter paf-

Jado com elle, & o Bifpo a

remeter âfua difpoziçaõ, &
declaraçaó j dahi he, q naõ
fe pode duvidar, que o Bifpo

J). Domingos quiz Religio-r

zos no íeu feminario, nem fe

devem ouvir, nem admittir

razoens algumas em contra-

rio. Defta primeira verdade,

& primeira concluzaõ afli

provada, & moftrada, facil-

mente fe fegue a fegunda;

porque fe o Bifpo dezejou

(dar o feu feminario a Religi-

ozos,& fe remetteo a fua võ-

tade à diípofiçaõ del-Rey D.
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efcriptiira authentica, que o remiíToens à noíTa ordcnac:

valha, em que o Bifpo revo- liv. 4.tit.8o. Cardozo in pra^

gaílè a fobredita fua primei- xi verbo Teftamentmn ibi: n.

ra inftituiçaõ. Confta do pri- y6. Teftator non poteft inutare

meiro teííamento, qucaca- voliintatemjiiam^quam decla-

bamos de ver , & da primei- ravit in perfeão tcftamento ,

raefcriptura da inftituiçaõ, nec addtrey Velminuereip/ite-

feitas ambas com todas as ío- flamentojinefokmnitate^ qua
lemnidades de direito;& naõ reqmvltw ad illud teftamentã

confta , nem o P, M. moftra faciendum: facit tx;& ibi Do-
outro teftamento , cm que o ãores in Authent : hoc inter

Bifpo rovogalle o primeiro, é"í-.E mais forçozametc pro-

nem outra alguma eícriptu- cede efta doutrina nocazo,
ra authêtica em cÕtrario: po- em que eftamos; porque o Bi-

is ainda que a vontade do Bi- fpo D. Domingos (como cõ-
fpofoíle deambulatória (co- feííà o P.M ) naõ viveo mais

mo lhe chamaõ os juriftas ) de tres annos depois da data

ate o ultimo alento da vida , do primeiro teftamento, que
neceftariamente houve de fe foliem ja piíTados os dez
permanecer firme a fua pri- annos, que aííinaõ os Douto-
meira vontade , & o feu pri- res , menos folemnidade ba-

meiro teftamento; & de for- ftaria para fazer contra o pri-

ça, ainda que naÕ queira, ha meiro teftamento : pore fen.

ae confeflar o P.M. o Bifpo do paliados sò tres , era pre-

naõ variou de intento : a re- cizamcte necellario pera na5
Zaõ difto he

,
porque huma valer o primeiro teftamento,

efcriptura publica , & hum outro fegundo , & pofterior

,

teftamento íolemne naõ fe feito com todas as folemnida-

revogaõ com palavras; mas dcs da ley em tanto que o
he precizamente neceHario,q Bifpo começaííc o fegundo,

appareça outra efcriptura em fc o naõ aperfeiçoafle; a fua

forma , & outro teftamento, fegunda võtade naõ havia de
com asfolemnidades

, queo valer , mas soa primeira; ao
direito difpoem , em queo menos no foro exterior;aírim

teftador altere a fua primei- o tem os AA. aífima ; & de-
ra vontade: alftm o tem Mo- mais o traz julgado Pegas fo-

iina dejuftitia, &jure tom. i. renfe part. 2 . cap. zo.in fine,

trat. 2 . difp. 1 5 3 .Barboza nas ibi: Secundum teftamentum^m

: revo-



ç6 'Ãlcohaça
revocet prhntm jure fa&um, vo com evidencia

, formando o

folemnitates etia?n jw is debet meu argumento, domefnioque

habere. l. hac confuitijjhna o P. M. diz no §. i . Affirma o

fiquh &c. quanto mais, que o P. M. cjue o Bifpo porfua mor--

Bifpo naõ fez fcgundo tefta- te deixou ordenado^ que ofeu
mento , ne fegunda efcriptu- Hofpitalfe dejfe^ ou a Clérigos

ra de inftituiçaõ; nem o P.M. fcculares^ ou a Religiozosi q
a citaj nem fe deve prezumir por virtude defta declaração

que a fizeflej porque he cer- ficou livre a efcolha a El-Rey

to,q, fe a fizeflè, havia de dar D. Di»iz;&c.Daqui/èJegue,
noticia delia o Illuftriffimo que efia difpozicaÕ^que oBif-

D. Rodrigo da Cunha ; & o po deixou por fua morte (fo-

havia de lançar na fua Hiílo- mo o P. M. diz ) foi muito di'

ria , afíim como fe lançou o verfa da outra-, que havia fei-

primeiro teílamentojmas an- & declarado na inftitutçaÕ

tes sò ao fegundo havia de referida. Provo; porque nadita

lançar, fe achaffe que o Bifpo inftituiçaÕ naô apparece a

por fegundo teftamento
,
ou quella alternativa on Cleri-

efcriptura, havia revogado a gos feculares, ou Religiozos,

fua primeira võtade:tudo ifto a vontade do Bi/po, ut in diâii

he evidente. Suppoílo pois, Hofpitale Rcligiozos&c.

quenaõ ha, nem apparece

outro teftamento, nem outra

inlHtuiçaô do Seminário , REPOSTA,
mais que sò a q eu alleguei

,

de neceffidade o P. M. ha de As minhas palavras, diz

confcílar
,
que o Bifpo naõ aqui o P. M. Santa Ma-

mudou de vontade; masque ria, que prova, ou forma hú

permaneceo fempre conftan- argumento contra mim: vem
te, & firme em dar o feu Se- a Ser o argumento. Eu diííè

minario a Religiozos. naminha Hiftoria, que o Bif-

po ordenara fe defle o feu

Hofpital, ou a Clérigos, ou a

Do P. M. S. MARIA Religiozos; porem nas pala-

P"g- 59- vras do Bifpo
,
que citei do

feu teftamento, & inftituiçaÕ

Ue naõ foffe aquella a do Seminário fó fe acha feita

.fua ultima vontadejO pro-;^ men çaõ de Religiozos; ibi iif

reli-

Q
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relighfòí aliqiios indncamns: . .

Logo eíbs palavras do Bifpo -í!";ina

naõ foraõ, nem íliõ a ultima Do P. M. S, M AR ÍA
vontadc,raas outras, & outra píig. 6o.

alcernativa,emq o Bifpo cha-

mou ou ClerigoSyOti a Religio- "K^* As deixantk efie arga-^

zos. EM o argamêto cõ feu 7f!e}ito
, quefefunda nas

tãto de futilcza: refpõdo, (\
palavras^ conjiçaõ do P. M.

eu naõ tresladci a cfcriptura com tanta clareza: mo/lrarei

toda, mas fomente a clauzu- agora cÕ muita mayor,^ a u/ti-

ia, que falava cm Religiozos, ma vontade do Bijpo, comque

pera dcfeza del-Rey D. De- morreo^naÕ foi-, de quefe deffc

nis, & pera moítrar,em como ofeu Hofpital^ou a Clérigosfò-

o dito Rey obrou com fun- culares^ ouareiigiozos-, masque

damento, & rezaÕ, quando fè defe, naõ a Religiozos^ mas

deu o Seminário aos nollos expreffa^ & nomeadamente a

Monges de Alcobaça: & iílo Clérigos Seculares. Provo com

cftava claro j & muito mais muitas,<(T concludentes rezoés.

claro eílava, que as palavras, Aprimeira
j fe o Bifpo depois

que eu tresladei daefcriptu- que&c.
ra.naõ eraõ o teftaméto todoj

porque ao menos ( fe o P. M.
ja vio algum ) tinha obriga- REPOSTA,
çaõ de eníender, que lhe ral- .

tava o Em nome de Deos Amê. * 1 Enha maõ o P. M. naõ

O P. M. eílà agora noflb ve- Sc molefte; por^ lhe

zinho; fe for fervido,pode vir diíTe, que a ultima vontade

ver a efcriptura de verbo ad do Bifpo,
(
fuppofto o feu te-

terhum, & achará o mais,que ílamento,& eicriptura da in-

eu diíTe; ou quando naõ quci- ftituiçaó do Seminário, que

ra moleftarfe, veja o Arce- o P. M. naÕ nega ) naõ era

bifpo D. Roàvigo da Cunha, couza, que fe haja de provar

& lâ tem eíTa mefma verda- com palavras, fenaõ com ou-

de, & tcílamento. tro fegilndo teftamento, fe a
ouve ; Cf fe o naõ houve, ou

em quantoiíaÕ apparece , re^

colha o P.M. as fuas palavras,

porque nada fazem,nem pro^

. , N vaõ,
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vaõ, na matéria prezente. E- em fua vida os edeficios do
íla primeira prova, q queria feminarioj naÕ o deu,porque

dar o P.M .vê a fer: qfeío Bi- morreria mais cedo, doque

fpo tinha dezejo dedar o feu efperava: & bem fabe o P.M.

Seminário a Reiigiozos, quê que menos tempo, & menos
lho impedio em tres annos, q cufto fe requer,pera fiizer hú
ainda viveo? Boa pregunta? teílamento, doque naÕ pera

Refpondame o P. M.a eftou- fe compor o Bifpo com huma
tra: Ouvi dizer, que o Exce- Religião, aíli na forma dos le-

lentiíTimo Conde de Caftel- gados, que deixava,como nas

milhor dezejou dar o feu cõ-

vento de Pombal aos Reve-
rendos Padres de Santo Eloy

em memoria do Venerável

Padre Antonio da Concei-

ção, natural da quella Villa:

também no triennio de N.
ReverendiíTimo. P. Fr. Hy-
eronimo de Saldanha o offe-

mais miudezas, de que faria

gofto &c. E finalmente fe ne-

nhuma delias rezoês baftaõ,

excogiteoP. M. as que qui-

zer, que a matéria he vafta, &
tanto andara, ate que dè na

verdadeira reza Õ; port| a o-

brigaçaô dedar cilas rezoens,

eílà noP. M. em quanto naõ

receoaos noíibs Monges de desfaz,as que tenho dado cõ

Alcobaça;& elles o aceitarão tra elle, & em quanto naõ a

cm capitulo geral ; & mais prezenta outro fegudo tefta

mento, em que o Bilpo revo-

gaíle o primeiro , que citei

por mim.

Do P. M.
pag

s. m'aria
6i.

naõ teve cíFeito o feu bom
dezejo: porque? Amefma re-

zaõ, que der o P. M. pellò

Excelentiífimo Conde, apli-

co eu ao Bifpo D. Domin-
gos; porque naõ he bom ar-

gumento eíle do P. M. o Bif-

po dezejou dar o feu feminarlo

a Reiigiozos ; Logo porque o

fiaõ deu ? naõ o deu, porque
coílumaõ occorrer fempre zaõ.Confta^ que o Bifpo deixou

muitos impedimentos pera por fua morte entregue o feu
qualquer negocio , quanto hofpital a Clérigos Seculares,

mais para pôr hum convento qne ficarão com os cargos de

em fua ultima perfeição: naõ Provedores,& Cappellaens: &
o deu, porque naõ acabaria eomoejlafoia tUtima dijpozi-

T) Ois que foi iflo} o effeito o

dira, ér he a fegnnda re-
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çaõdoBi/pOy ejla fo he a que cazo; porque a noíTa duvida
faz aopont em que ejlamos; o- naõ hc , fobre qu e queria o
mda faz pera elle a vontade Bispo pera adminiftrar , ou
declarada na quella inftitui- governar a fazêda do Semi-
^aÔ. Que o Bifpo deixajje Pro- nario; fenaõ fobre que havia
vedor^ & Capellaens Clérigos de viver nelle pera eftudar:

Seculares^ & naõ Religiozos-, pera efle effeito doeftudoo
feprova das memorias^ qm te- fundou o Bifpo D. Domin-
mos no Cartório do mefino Hof- gos; & pera eííè mefmo fim
pitai &c. Delias confta^que o poz nelle El-Rey D. Deniz
Bi/po emfuavida nomeou tres os Monges de Alcobaça; &
Clérigospera Provedores íyc. naÕ paralhefeitorizaréafa-

^/ò/^/o Annes Cónego de E- zedajaífim o confeíTa o P. M.
vora&c pag. 50. §. 2. defte feu Ca-

derninho. Moftre o P. M.por
documento authentico, em

REPOSTA. como o Bifpo deixou CoUe-
giaes Clérigos no feu Semi-

A Inda aqui naõ era eu de- nario ; & le o provar, mais
vedor de reporta ao P. alguma couza fe vira chegan-

M.porq eftãdo nòs ( como do ao noíTo intento; porem
devemos eílar ) pello princi- duvido^que o moftre; porque
pio certo de direito, em que dapofíe,que deu El-Rcy D.
acentei, de que a ultima võ- Denis aos noíTos Monges, &
tade do teftador naÕ fe pro- de fcr entregue das Chaves
va,uiem faz invalida com- do Seminário o Abbadc de
palavras; a tudo ifto, que o P. Alcobaça Dom Pedro Nu-
M. vay falkndo,devia eu dar nes ( que o P. M. naõ nega)

o quid quid Jit dos lógicos, junto a que deixou o Bifpo
Diz o P. M. que fe prova das ordenado a feus teftamentei-

memorias do Hifpital deS. ros, que nada difpuzefcm do
Eloy,que o Bifpo deixou no- Seminário fem conccntime-

meados por fua morte tres to doditto Rey; de todas e-

Clerigos pera Provedores, ftas permiíías fe entende com
ou Adminiftradores do Hof- clareza

, que os noílbs Mon-
pital; feja muito embora: po- ges foraõ os primeiros, que o

rem eíla nomeaçaõ dos tres . habitaraõ. Mas pera que faõ

Pi o vedores, he fora do noífo eftes gaftos de papcl,6<: tinta?

N i Quero
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Quero dar de barato ao P.

Mj que provou a fua tençaõ;

& ^ o Bifpo cõ efeito dei-

xou no feminario naó sò os

Provedores Clérigos, masq
também deixou CoUegiaes

Clérigos, que he o noílo põ-
to, em obfequio do Senhor

Rey Dom Denis ; da hi

que fe fegue contra mim?
que o Bifpo em deixar eíTes

Clérigos, excluhio Religio-

zos do feminario? Minime-,

de nenhuma forte fe fegue;

a rezaõ he; porque o femina-

rio (
fcgundo o Bifpo o dei-

xou, & pella fua mefma infti-

tuiçaõ ) era hum eftudo co-

mum pera Clérigos, pera e-

íludantes feculares, pera me-
ninos de efcolla, pera merci-

eyros pobres, & pera religi-

ozos; aífi confta do Arcebif-

po D. Rodrigo da Cunha, &
da inlBtuiçaÓ, que temos,do

feminario: por efta rezaõ a-

inda de pois de feito o ditto

feminario Cafa de Religio-

zos, & depois de fer entregue

aos Reverendos Padres de

Villar , no tempo de El- Rey
D. Affonfo V. a inda viverão

das portas a dentro do femi-

nario com os ditos Padres de

Villar alguns cíludãtes mer-
cieyros , meninos da efcolla,

& Clérigos Seculares;& per-

feverâraõ ate o tepo de Pau-

Alcobaça
lo. IlI.affiotemoP. M. liv:

2 . cap. 1 7 da fua Chronica

pag. 42 6. ibi: Ficarão porem
dasportas a dentro com os nof-

fos Cónegos alguns Cappellaeris

mercieyroSy eftudantest & me-
ninos-,& ajjife profeguiopor al-

guns annoSj ate que porgraves

cauzas &c. neíles termos aífi

como fer o Seminário pera e-

ftudantes feculares naõ ex-

cluio os Clérigos, aíTi tambc
que foíle pera os Clérigos, ne
por iíTo excluia Religiozos;

& fenaÔ aíline o P. M. a dis-

paridade; porque naõ poderá

negar,que mais diílaõ Secula-

res de Clerigos,que naõ Clé-

rigos de Religiozos: & fendo

tudoifto verdades notórias,

que lemos no Ceo aherto, a-

ondc vaõ aqui as platafor-

mas, comque fe andou can-

fando o P. M? ou a que fim

tomou por empreza exclu-

ir Religiozos do feminario.

Si cenfurar a El-Rcy D. De-
nis, pcllo daraosnoHos Mon-
ges de Alcobaça Tendo o
ditto Rey a feu favor a von-
tade expreíía do Bifpo no fcu

teílamento; & na Inftituiçaõ

do feminario, como provei

naõ jà pellos documentos do
noíTo cartório , mas pella

authoridade do Arcebifpo

D. Rodrigo da Cunha, que
o P. M. naõ pode negar,

porque
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por^ o cita çorfi nefte mef- ftaõ; porque a noíTa duvida
mo ponto do feminario; & a- he fobre defender a El-Rey
qui logo abaixo. D.Denisde pòr peraeftuda-

rem no feminario de S. Eloy
os monges de Alcobaça : õc

Do. P. M. S. MARIA pera efta queílaõ fas muito
pag- <5*« pouco, que os adminiftrado-

res da fazenda do feminario
Oncorda com ejlas memo - foíTem Clérigos , ou puros^ rias^oquedizo Arcebífpo Leigos, ou religiozos. Se os

D. Rodrigo da Cunha na z. tais adminiílradores ouveíTe
parte da Hiftoria dos Prellados de viver das portas do femi-
de Lisboa cap. 69- n. 6. coL 5. nario pera dentro, ou ouvef-
õtide nos aponta tres Proveda- fem de difpor abfolutos das
res Clérigos-, a faber Afonfo rendas do feminario , ainda
Anes ztc. poderia fazer alguma duvi-

da eííà tal nomeação dos tres

Provedores; porque fe pode-
R E P O S T A. ria duvidar,fe eftaria bem aos

Religiozos, viverem de bai-

Ç\ lUuílriíTimo D. Rodri- xo da obediência de hú Cle-

go da Cunha ja vio o rigo , & comerem pella íua

Leytor o fcu parecer nefte maõ: porem os Provedores
cazo, ja vio na fua maó o te- do feminario, naõ haviaõ de
llamento do Bifpo, & as mef- fer como os das caldas; porq
mas noticias do feminario de naõ haviaÕ de fer abfolutos

S. Eloy, que eu tenho dado: na adminiftraçaõ dafazcndaj

agora fe o P. M. o allega por mas ficavaÔ fogeitosao Deão
teftemunha contra mim, lhe de Lisboa; o qual, & os dous

rogo, que veja primeiro , & vizitadores religiozos da or-

eonciderebem,naÕfejaodit- dem, que eftiveíle no femi-

to Arcebifpo teftemunha fo- nario, lhes haviaõ de tomar

tra prodiicencem. E quanto contas todos os annos;nem
aos tres Provedores, que o também haviaõ de viver dê-

lUuftriííimo D.Rodrigo apõ- tro do feminario; porque co-

ta, jà tenho ditto, que os tais mo diz o P. M. nefte feu Ca-
Provedores, ou Adminiftra- derninho , hum dos Prove-

dores, faõ fora da nofíà que- dores era Cónego de Évora,

&
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& naô havia de deixar a fua

Conezia;& o outro era Rey^
tor do Mogadouro, & na5

havia de deixar a fua Jgreja;

nos quais termos, naõ faz, nê

desfaz, ao noífo cazo a nome-
ação dos tais Provedores.

Mas eu quero dar,que ouvef-

fem de viver dentro , & fer

os Reytores,ouPrelladosdo

feminariojda hi nenhum def-

douro rezultava aos Religio-

zos eítudantes, em lhe ferem

fogeitos: porque iííb mefmo
vemos praticado na noíTa u-

niverfidade de Coimbra; fe-

rem fogeitos os Religiozos a

hum Reytor Clérigo fecular,

que os pode prender, & ca-

ftigar, no tocante a obferva-

cia dos Eftatutos; &. ainda

poderia mais, fe eíliveíTe em
uzo a Bulla do S. Padre Pio

V. porque na ditta Bulla deu

o ditto Pontífice aosReyto-
res Clérigos da Univercida-

de juriídiçaõ ecclefiaílica or-

dinária fobre todos os Religi-

ozos efcolares, fem oíFenfa,

& fem embargo da fuaim-

munidade. Pello que, fe o P.

M. naõ tem outras rezoens,

comque prove milhor a fua

tençaõ, me parece, que com
a nomeaçaõ allegada dos tres

Provedores pouco tem com-
eiuido.

Do P.M.-S. MARIA
pag. 6i.

A Terceyra rezaÕ comque

•*^fe convence o mefmo ajju-

tOyfe funda na quella regra de

direito-, fi inílitutores aliòu-;

jus maioratus aliquem voCa-

rc,quem noverant, id expri-

merent, l.fi patronus '(src. &
he doutrina communijjima dos

DD. porque conhecendo , is*

tratando o Bifpo as Religioens

<írc.

REPÔS t a;

"P Ste texto allegado pouco
vejo,que faça pello P. M;

porque o Bifpo D. Domin-
gos chamou com efíeito as

Religioens,que conhecia, da-

do, que em commu,dizendo:

utReligiofos aliquos induca-

7nus de approbatis regulis. Ve-
jafc a inííituiçaÕ do íemina-

rio: & o ArcebifpoDom Ro-
drigo da Cunha: & como naõ

podeem fua vida fazer mais,

deixou a íeus teílamcntey-

ros, que com o parecer del-

Rey D. Deniz , efcolhcíFem

a Religião , ou Religiozos, q
haviaõ de viver nofemina-

j:io; & iílo baila pera nos dc

íender-



fendermos defte texto do P.

Meílre.

Do. P. M. S. MARIA
§. z.pag.ój.

O §. 5. duvida oP.M.q
oÈiJpo D. Domingos pro

' ferijfe , ou efcrevejje as pala-

i was^ cum autem apparuciint

I &c.

I Se ao V. M. ir. Manoel dos

\ Santos parecerem eflas pala-

I vras itovas^ no va efta Hugo-

\ agem^ nos admiraremos jufia-

' mente; porq hum Hifloriadory

antes quefeponhaem puhlico^te

obrigação de duvidar^& duvi-

dando de ver os Autores mais

graves, & conhecidos, que ef-

creveraÔ fobre a matéria'. &
fobre a prezente do hofpitalde

Santo Eloy tinha ao nojfo lllu-

firifjimo Thomajlno, o qualnos

annaes
,
que efcreveo da con-

gregação de S. ^orge em Alga

pag, 166. dis afim. Accedit

pratereafocietati &c.

REPOSTA.

T Emos neftez. ^-aaíTer-

ta profecia do Bifpo D.

Domingos, cum- autem appa-

ruerint viri boni &c da qual

nos deu noticia na fuaChro-

cam. 103
nica o P. M. Santa Maria; tk

a baptizou com o nome de
profecia; ao que entendo, pe^-

ra fazer crer ao vulgo, que
fora huma couza do Ceo, &
força cfpccial de impulfo fu-

perior, darfe aos feus Padres

o Hofpital de S. Eloy. Eu
porem, porque todas as cou-

zas, que fe pintaõ fobrenatu-

rais, devem fer de muito ef-

crupulo, em quanto a Jgreja

as naÕ califica de verdadei-

ras , duvidei na minha hiílo-

ria da tal profecia
,
pelas re-

zoens que là fc podem ver; &
juntamente porque o Arce-
bifpo D. Rodrigo da Cunha,
tomando na fua hiíloria por

aífunto próprio efcrever as

vidas dos Prellados de Lif-

boa, hum dos quais foi o Bif-

po D. Domingos, & fendo

efta profecia hum grande e-

logio pera eíle Bifpo aííêrto

profeta, o lUuilriíIimo D.
Rodrigo nem huma fò pala-

vra diz de tal profecia. Para

dizerraos,que naõ teve rezaõ

de faber delia, he falço; porq

vio, & examinou o cartório

da fua fé, & o de S. Eloy; ef-

cicve a vida do Bifpo Dorii

Domingos , & a hi todas as

noticias, que achou doíeu
hofpital , defde a fua primei-

ra fundação ate o tempo pre-

zente. Da mcfnia forte o Au-
tor
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tor da Monarquia Lufitana que achei em contrario ao 11-

/ambem vio o cartório de S. luftriíTimo D. Rodrigo da

Eloy, com todos os mais de Cunhaacimacitado, &aseí-
Liíboa,vioasme^masmemo- cripturas do noílb cartório;

rias, que cita muitas vezes o aos quais, fcm alguma duvi-

P. M. na fua Chronica dos da, fe deve mayor fè, & cre-

feus Padres Paulo, Jorge, & dito; a fegunda porque me-
Miguel; & também falia com pareceo couza indigna go-

miudezanefteBifpo D. Do- vernarme nas noticias dc

mingos , & no fcu Hoípital Portugal por hum Autor e-

deS. Eloy: porem nada diz, ftrangeiro. Qiie oThomaíi-
nem toca, da profecia: doque no là em Veneza a onde vi-

tudo fe deve inferir,que eítes veo, & morreo,& em notici-

Efcriptores ou a naõ acharaÕ as pertencetes a Portugal, fe-

no cartório allegado de San- govcrnaíTe por efcriptores

to Eloy , on naõ viraõ fun- Portuguezes, faria bem; pore

damento baftante pera a tere hum eícriptor Portuguez cõ-

por verdadeira, fuppofto po- fultar a hum Veneziano, que

is,qem tantas, &taÕdiver- nunca veyo a efte Rey no,

fas occazioens, que examina- pera faber, o que fuccedeo

raõ peíToas defora os papeis em Lifboa, feria couza redi-

de S. Eloy, naõ íe achou, ne cuia ;
efpecialmente fendo o

ellesnosdaõamaislevenoti- Thomaíino Autor moder-^

cia da profecia, efperava eu no: que fe fo fie antigo, &do-
agora, que o P. neíle feu mefmo tempo, ou quazi, do

Caderninho focegaííe omeu Bifpo D. Domingos, & na

efcrupulo; que me deíTe algii matéria naÕ tivefíemos outro

final certo, algum documen- Author , ao menos em con-

to authentico, donde achou trariojueíTe cazo, menos mal

cila tal profecia. feria feguilo . Preguntaraeu

Pera minha íatisfaçaõ me ao P. iVl. aonde achou em
remete aqui oP. M. ao feu Veneza o feu Thomafinoa
Bifpo Thomaíi no, infultan- ^Renz profecia camautemap-

dome de caminho de eu o paruerint viri hni? Naõ po-

náõ ter vifto. Refpondo,que de refponder outra couza,íe-

o vi; porem muito de propo- naõ, que cà de Portugal lhe

fito o naõ quiz feguir; por- mandarão a noticia , tirada

duas rezoens: a primeira por- das memorias, ou manuícri-

tos



tos dos feus Padres Paulo,

Jorge, ou xMiguel: eftâ bera;

mas fe eu naõ tenho fé ncíles

Padres, nem nas fuas memo-
rias pelas rezoens, que diíTe

acima ; & contra a profecia

do Bifpo na verfaõ do P. M;
«xclufiva dc Religiozos, te-

nho ao Arcebifpo D. Rodri-

go da Cunha; que credito

podia dar a hum efcriptor

Eftrangciro
,
que íe gover-

nou pelas ditas memorias.'

Podíto admiro muito ao P.

M. que no cazo prezenteme

remeta ao íou Thomafino; &
raefmo porííTo, ainda que o-

vi, paflei adiante. Se aminha

contenda fofíe com o Tho-
maílno fobre noticias de Pur-

tugal , & elle me remeteííè,

ou fe dcfculpaíTe cora o P.

M. teria tanta mais rezaõ,

quanta o P. M. tem menos
em me remeter a ellc. Excla-

ma o P. M. que â vifta deíla

authoridade do feu Thoma-
fino naõ fe pode dizer delle,

que efcrevco quimeras, nem
que cfcreveo de leve. Ref-

pondo, que duvido poíFa pa-

recer madureza,deixar adous

taisefcriptores certos, & taõ

íèguros, como o lUuftriíIimo

D. Rodrigo da Cunha. &a
Monarquia Lulltana, por híi

efcriptor Eílrangeiro em no-

ticias de Portugal. No mais

^icada. \ o 5
que o P. M. aqui diz, como
iao fò palavras, naõ ha pera

que gaftar rezoens.

DoP. M.S. MARIA
$. j.pag. Ó6.

"P\ T&m §. 6. que de nenhum
modúfaõ coberentes as ta^

iz palavras cojíi a vontade do

Bífpo^ quefe exprime na infli-

tU!çaÓ referida-.porque diz na»
podia o Bifpo difpor

,
quefeus

tefiamenteiros y tal vez jnais

velhos, que elle, cntrcgajfem o

feu Hofpital a huina religião,

q

havia de vir da hi a mais de hã

feculo &c.

Fallando de veras digo, que

he muito pera admirar afaci^

lidade, com que o P. M. affir-

ma, oque naõprova. Pergunto^

fe nas palavras, cura antcm.

^i^c. fefalia por ventura em
teflamenteiros, ou /& ordena, q
ejlcs executem alguma couza?

claro c/la, que naõ: logo deque

ferve pera o argumento do P,

M. epera a incoherencia
,

que

quer provar nas ditas pala-

vras, que ouvejje tais teftamê-

teiros <src.

o RE-
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REPOSTA.

NAõ me acuza aconcí-

encia, dc que efcreveíTe

de fácil na minha Hiftoria; &
muito menos nefte lugar,

em que me argue o P. M. O
que eu difle, vem a fer; que a

alFerta profecia cum ciutem

&c. naõ concqrdava com
a inílituiçaô do fcminario, ^
temos no noílb Cartório: &
fuppofto(como aíTi he ) que
eudiííè ifto; pera o P. M.
me arguir com rezaõ devia

moftrar
,

que a tal profecia

concordava cm verdade cõ

a tal inílituiçaô, ou com ou-

tra qualquer, que o foíTe do
feminario. Diz mais o P, M.
eu pergunta,de que ferve pê-

ra o meu argumento, & pera

a incoherencia
,
que quero

provar nas ditas palavras cu

atitem &c. que ouvelTc tais

teftamenteyros no mundo,ou

^ foííê mais velhos,q o Bifpo,

fe nas ditas palavras naõ falia

o dito Bifpo ê teftamêteyros?

Para refponder a efta prcgú-

ta do P.M. havia de fer licito

podcrfe efcrever, quanto fe

entende:o P.M.nos tem dito,

& vay dizendo, que na quel-

las palavras ctm autem &c,
deixou o Bifpo a fua ultima

vontade: diz mais, que cíía

mça
fua ultima vontade,& o que
quis dizer nas ditas palavras

o Bifpo, foi,que fe deííe o feu

Hofpital, & que foflem inve-

ílidos na poííe àúXttotam hãc
bareditaíem poffickant os bõs
homens , que haviaõ de ap-

parecer com as circunftanci^

as, que elle apontava. Di-

game agora o P.D^& qucrn

havia de fazer eílá entrega;

quem havia de dar eíTa poííè,

pojfideant aos tais bons ho-

mens, que haviaõ de appare-

cer? Por ventura algum An-
jo do Ceo , ou alguma alma

do purgatório? Digarae mais

o P. M. fe o Bifpo nas ditas

palavras deixou a fua ultima

vontade, adonde vio o P. M.
ultima vontade, fem ter anne-

xo executor , ou teftamen-

teyro? Eifaqui como o P. M.
naõ fó na fua chronica, mas
também nefte fe« Caderni-

nho, falia incoherente, là no
que vimos; & aqui em nos

querer introduzir huma ul-

tima vontade,fem IheaíTmar,

mas antes negandolhe exe-

cutor; quando naõfe achará

ruftico, que naÕ faiba, que

o herdeyro,&oteftamentey-

ro, faõ requizitos eílenciais

nas ultimas vontades. Pelo-

que, ou o P. M. fe ha de deí-

dizer, de que as palavras cwii

mitm &:ç. foraô a ,
ultima

vonta-
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vontade do Bifpo; ou lhe hâ

de bufcar executor tácito, ou
expreífo

,
implícito, ou ex-

plicito ; o Bifpo com efeito

nomeou exprcfíluTiente exe-

cutores; afsT na inftituiçaÕ do
íéminario, C\ temos no noíTo

Cartório: como no feu tc-

ftamcnto , & Codicillo, que
trasoílluftriffimo D. Rodri-

go da Cunha na fua Hiftoria;

& com efles tais executores,

que o Bifpo aíTun nomeou,
he,que eu diíTe ,era5 incolie-

rentes as palavras cnm atitem

&:c. & ainda o torno adizer?

poiso P. M. ainda naõ mo-
llrou o contrario ; & a rezaõ

da in coherencia lá a dey níi

minha Hiftoria.

!do p.m. s.mar ia
pag. 67.

C E eu dijfeva^ que nas tais

^palavras falava o Bifpo cÕ

os feus tefiamenteyros ^ então

procedia o argumento do P. M.
mas fe eu naõ diffe taU que in~

coherencia pode o P. M. defco-

brir nas tais palavras? Dira
que faÔ incoherentes com are-

ferida inftituiçaÕ do Hofpital^

na qual exprejfon o Bifpo^que

deixava o mefmo Hofpital à
difpozijfaõ dos feus teftamen-

teyros : porem efte caminhofa

adcL 107
eftâ tomado--) porque &c

REPOSTA.

A Sfim he
, que naõ diííè õ

P. M. Santa Maria, que
nas palavras cum autcm&.c
falava o Bifpo com ostcfta-

mcnteyrosjmas poriffo mef-

mo procedeo incoherente;

porque ( como acabei de o
advertir) naõ ha ultima von-
tade, fè levar configo execu-

tor:eíla mefma foi a incohe-

rencia do P. M. alem da ou^

tra, que também aponteij naõ

dizer ellc tal; naÕ dizer, que
o Bifpo nas ditas palavras fa-

lara com os teftamenteyros.

Prologue o P. M. que jâtem
tomado o caminho, & que jâ

diííc, & provou, que naõ fo-

ra a ultima vontade do Bifpo

aquella, que eu referi: que o
dicefTe, íeja; porem que o te-

nha provado, a indao naõ
vimos; nem me parece, que
o pode provar, em quanto

naõ apparecer outro tefta-

mento poílerior , em que
venha revogado o primeyro,

que temos no ÍUuílriffimo D.
Rodrigo da Cunha, & no 2.

dos noílos livros dourados.

O z. Do
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Do P. M. S. MARIA
pag. 68.

Iflo ftippofto , digo quefe nas

ditaspalavras entrou algu-

ma luxfiiperioryhefácil de en-

tender opm delias . Quiz mo-

flrar o BifpOj que haviaÕ de

apparecer em Portugalhomes

com as circunftanciãs que elle

a pôtava-ttsr qui% declarar^que

era fua vontade , que aos tais

hoffjens fojfe entregue o feu

Hofpital pelaspejjoas^ a quem

entaõíocajfe o governo delle-y

& naÕ pelos feus teftamentey-

ros; é" ordenou^ que entre tan-

to [e governajje o ditto Hojpi-

tal^naõporreligiojòsj maspor-

clerigos &c.

;.:v
:R E p O s T a:

A Qui acabou o P. M. S,

Maria de me dar funda-

niêto,pera eu ainda duvidar

da fua profecia cu autetn &c.

As verdadeiras profecias,

em que entra luz íuperior, a-

tè nos ápices faõ infaliveis;

porem cita profecia doBif-

po D. Domingos,fe havemos

de crer ao P.M. na fua Chro-
nica, faltou na parte mais

principal do eíFeito. Na ver-

laõ do P. M. aqui neíle íèu

Caderninho
, profetizou, ou

declarou o Bifpo, q aos tais

bons homens
,
que elle apõ-

tava deílèm a poíTe do feu

Hofpital,naõ osteílamentey-

ros , mas as peíloas a quem
entaõ tocaíTe o governo dcl-

le. Efte he o fentido, ou in-

telligêcia da profecia, quelhe

dà o P. M. porem o cffeito

foi totalmête contrario; porq

os feus bons homens de Vil-

lar ouveraõ apoíTe de S. E-

loy, naÕ da maõ do Prove-

dor delle Gonçalo Guterres,

nem em virtude defta profe-

cia , ou ultima vontade do
Bifpo E). Domingos, mas da

maõ do Infante D. Pedro, &
do Abbade de Alcobaça D,
EftevaÕ de Aguiar,em virtu-

de de hum decreto do Papa

Eugénio IV. & deraõ ambos
o ditto Hoípital aos dittos

bons homens muito contra

vontade,& com muita repu-

gnância, & mayor violência

de Gonçalo Guterres, que

o governava; porque mò
queria deixalo, nemlargalo;

& foi neífeííàrio tiraré-Iho

da maõ por força cõ decre-

tos , fobre decretos do
Papa ; & valêdofe o Infan-

te de toda authoridadadc,

& poder Real, de que entaõ

uzava,como Governador,^

era defte Reyno. Mas ouça-

mos
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mos ifto mefmo da Chronica zar de força & reforçar o po-

do P. M. que fempremefas der, pera lho tirarem das mã-
mercè das railhoresrezoens os- porem iíTo naõ era, oqile

pcra minha defezajdizaíTi no eftava profetizado na verlaõ

eco aberto liv. 2. cap. 1 7. pag do P.M. porque na ditta vcr-

42 6: NaÕfe cmfegiúo efte ne- faÕ em apparecendo os bonS

gocio (a poííe do Hoípitai) homens, viventes em com-
levemente

;
porque Gonçalo mnm^cum autemapparuerint

Guterres & Provedor q entaÔ viri boíii; logo; naõ os tefta-

era, qmzreplkart& eantradi- menteyros; mas os que go-

zer a nova erecção do Hof~ rernaííem o Hofpital , lho

pitaiem convento^alkgandope- haviaõ de entregar fuaveme-

ra ijfo varias rezoens, & va- te: al fim, tocados de fuperi-

kndofe de todos os íneyos, que or impulfo ; ou obedecendo

fe lhe oferecerão. Acodio o In- â ultima vontade do Bifpo,

fante D. Pedro y interpondo o hitotamhereditatempojfidtnt:

poder ^ a intercejfaÕyã authori- & que diremos a ifto.^ Eu naô

dade^ apejjoa^com tanto empe- íinto,que poíTamos dizer ou-

nho^ que hem podemos affirmar^ tra couza ,
fenaõ, ou que a

que a elle deve a congregação profecia ainda eftâ por cum^-

efla caza. Muitas vezes falou {irir, ou que filtou neftapar-

pe/foalmente aos Cappeílaens, te: mas fe filtou, he profecia

(ísr merceeyros.,de cíijoconfenti- fiilça, ou fèrà profecia fup-

mento dependia y em grande poíta, como eu fempredef-

parte^ o bomfuceffo: offereceo^ confiei atèqui: & fe ainda

& fez paãos com o Provedor-^ eftâ por cumprir, halucinou-

efcreveo repetidas vezes ao Põ- fe o P. M. em nos dizcr,&: en-

tifece , ate que efte mandou os tendcr,que o Bifpo nas dittas

fèus poderes a D. EftevaÕ de palavras apontou pera os fe-

Agiàar D. Abbade de Alcoba- us bons homens de Villar; &
ça^ pera que ineteffe os noffos que dellcs, como de Clérigos

Cónegos de poffe do Hofpital àe Seculares, fallou com exclu-

S. Èloy é í". De forte, que o fiva a Religiofos. Elcolha o
Provedor do Hofpital dene- P. M. oque maiz quiser; mas

nhuma forte o deu, nem lar- cm quanto efcolhe, eu palfo

gou, nem queria dar, nem adiante,

largallo aos bons homens de

¥iliari mas foi neceíTario u-

Do-
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Do. P.M. S. MARIA
pag. 68. §. 4

MAs tâj que he odioza efla

chavmdã profecia ( como

dk o P. M. no §.7. ) âs Sagra-

das Religioem^qtieja entaõflo-
reciaÕ em VortngahprqiieJh-

poem a ditta profecia-, que os

filhos das mefmas Sagradas

Rehgioens naÕ craõ bons ho^

mens &c. - ' "'o

Efpero., que me diga o P. M.

/è quondo El-Rey D. Deniz

deu apoffe do Ho/pita/ dè S.

E/oy aos Monges de Alcobtí§a.,

entendeo que os dittos Monges
eraê merecedores , isr dignos

da quella mercê Reall Ha de

dizer o P. M. que fim eraÕ; is^

que a mereãaõ muito pelasfu-
ás virtudes

,
ohjèrvancia

,

Religiofo modo de vida. Bem
eftâ: logo naõ tinha El-Rey D.
Deniz aos Monges de S.Bento,

jiem aos mais Religiozos
( que

entam havia em Portugal)

por homens de virtude^ nem de

obfervanciã lisrc. Ou efla con-

fequencia he legitima.^ ou o naÕ
he^a que o P.M. tira contra as

palavras do Bijpo? Devia o P.

M. advertir em huma couza

&c.

REPOSTA.

C Upoflo (como ja moflrei)^ que El-Rey D. Deniz te-

ve bom fundamento pcra
dar o Seminário de S, Eloy a

Religiofos, por fer eíía a ulti-

tima vontade do Bifpo, que
elle deixou expreíía no íeu

teí1:amento,que temos em D.
Rodrigo da Cunha, & na in-

ftituiçaõ do Seminário, que
temos nos noíTos livros dou-
rados

i de dar o ditro Rey o
Seminário aos Monges de
Alcobaça, naõ fe fègue, nem
colhe,que tinha aos mais Re-
ligiofos, que entaÕ havia em
Portugal, por de menos vir-

tude, nem de menos obíer-

vancia, que os noíTos A4on-

ges ; mas o que íe entende,

& íeguc, por legitima confe-

quencia, vem a fer, que ama-
va mais aos noíTos

,
que aos

outros; & defte feu mayor a-

feflo pera os noíTos monges,
he,que muito nos gloriamos;

deoutra couza naÕ, Odirto
Rey, he certo, que naÕ podia

dar o Seminário a todas as

Religioens, mas a huma íò; &
havendo de fer sò huma a

chamada, &: efcolhida, elle

( como confellá o P. M. na

fua Chronica) pela grande
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afeição, que fempre teve aos & efcolheo ( de entre os ma-
Religioíos de Saõ Bernirdo is do feu tempo )aos Monges
4 faõ palavras do P. M, ) de- de Alcobaça: & o Bifpo,naô

zejando que tiveíícm hum fez aíTmi; mas excluioato-

Collegioera Lisboa,lhc deu dos, os que conhecia,por es-

o de S. Eloy; mas por impul- perar por outros de poííivel,

fo de amor; por outro prin- que eítavaõ ainda pera exi-

cipio naõ. Se o iS'enhor Rey ítir; pcriíTo a çonfcquencia,

D. Deniz excluiíTe a todos que eu tirei contra as pala-

os Religiofos do feu Reyno, vras do Bifpo cum autem ap-

&c mandaíTe a Caílella por paruerint. &c. he legitima, &
oútros,&de outra Religião, 4 colhei & naó colhe, nem he

câ naõ tiveííe, entaõ íim^ fe- legitima,a que o P. M. inten-

guirfehia com bom funda- ta contra o Senhor Rey D.
mento, que naô tinha os Re^ Deniz. Sempre o P.M. neftas

ligiofos do feu Reyno por fuas paridades pecca em des-

bons , nem por homens de proporçaÕ notória ; aíTi foi

virtude; porem nos termos na paridade de Julio II. pera

do cazo,em que elle fe houve, o Papa Paulo III; & aífmi he
naõ fe fcgue,nem tal fe pode aqui neíla do Bifpo Jardo
inferir ; mas o que fomente pera El-Réy D. Deniz. Eu
fe deve entender , he aquillo bem entendo, que o P. M.
mefmo , que confefla o P. M. pcrtcnde filvarfc naquillo de

na fua Chronica; que tinha Clérigos feculares , cm que
grande afeiçaõ, & que ama- carrega muito a maô: eonfef-

va mais aos fcus Monges de fa, que os feus eílaõ iguais

Alcobaça. Ifto heoque fe de- com os outros Religiofos nas

ve philofophar do Senhor duas circunftancias deferem

Rey D. Deniz: porem no homens bons, & úteis pera a

cazo do Bifpo D.Domingos, J^epublica; porem diz, que o
naõ fe deve difcorrer aflim; Bispo efcolheo os feus, naõ
porque fe dâ entre ambos por alguma ventagem, que
huma difparidade muito no- elíes levem às òutras Religi-

toria , & vem a fer: que El- cens, mas pela diíFerença de

Rey D. Deniz naõ excluio a os feus, & naÕ os outros , fe-

todos os É.eligiofos, que co- rem Clérigos feculares , v í-

nhecia; mas porque naõ po- ventesem commum,fem aó-

dia chamar a todos, chamou, brigaçaõ de votos perpétuos,

i Efta-
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Eftâ bem; mas eú perguntara

ao P. M. Santa Maria, cmque
vcrfaõ feriaca, ou Caldaica;

Grega , ou dos fetenta; con-

tem as palavras do Bifpo,

ClérigosJècíilareSy fem a obri-

gação ide votos perpétuos;

Aípalavras formais do Bifpo

íàõ cilas: ctim atitem venerint,

<í5> apparuerint aliqui viri bo'

quorum exemplmn, isr hi-

ftitiitim fit laiidahlky & Rei-

publicagratUy iy iitiky vivat-

que incommumy hitotamhanc

hareditatempoffidea?it:&c nem
em todas , nem em algumas

deílas palavras eu acho pelos

Calepinos, & Vocabulários,

que o Bifpo direãe^nem indi-

reãt% taciteyTicm exprefse-,im-

plicité , nem explicite , netií

por outro algum modo, en-

tendeíTe Clérigos, ne Cóne-
gos feculares, nem regulares

com votos, ou lem votos:

mas todas as palavras^ huma
.por huma , tanto fe podem
applicarâ Religião de S.Ben-

tOj Comoâde S. Francifco;

â de S. Domingos , como â

da Companhia,ou outra qual

quer: peloque, de duas hu-

ma; ouo Biípo naõ fallou ef-

pecialmente dos Reverendos
Padres de Villar; ouasfuas

palavras faõ odiozas âs ou-

tras Religioens, que jà havia

no feu tempo : íaõ odiozas;

Alcobaça
porque fe o Bifpo dezcjava

dar a fua fazenda a homens
bons, viventes em commum,
de louvável exemplo, & in-

ftituto; gratos, & úteis â Re-
plica, quehe, o que contem
as fuas palavras, & naÕ a deu
aos Religiofos, que conhecia,

os quais todos eraõ viventes

em commum, de louvável

inftituto &c.por efperar pe-

los Reverendos Padres de
Villar, que ainda vieraõ da
hi a muitos annos; fegue-fe

neceflariamente
, que naÕ ti-

nha por tais aos ditos Religi-

ofos do feu tempo. Por tanto

fou de parecer, que nos dei-

xemos de tal proíecia, & que
o P. M. atribua a mercê, que
fízeraõ â fua congregação do
Hofpital de S. Eloy, ao de-

zejo,que fe acha commumen-
te nos Principeá catholicos

de favorecerem as Religiões

novas; porque aíTi ficamos

todos iguais;& naõ que quei-

ra fer exceiçaõ da regra, va-

lendo-fe para iíTo de profeci-

as, ou fuppoílaSjOu menos bê

interpetradas. No mais que
diz o P. M. ate pag. 7 1 . naÕ

me detenho, porque tudo

vayfallando na fuppoziçaó

falfa, deque a fua profecia fé

entende de Clérigos fecula-

res, & naõ de Religiofos fo-

lemnemente profeíJos.

Do-
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ma lingua^ Do P. M. Santa

Maria com mayor fundamê-
Do. P. M. S. MARIA to eu pudera prezumilo, pe-

pag. 71. lo que agora me vem dizen-

do muito fora doíeu aflúto.

P Areceme, queficaõ limpas Gloza o P. M. eílas palavras

as palavras do Bifpo D. daminha Hiftoria pag. 5 1 8.

Dojnwgos da nódoa
, que lhe col. 2. m mefmo tempo ^em que

quis por o P. M. mas agora me as outras Rcligioens nojjas ve-
de o P. Ni- licetiça^peralhe lê- zinbas andavaÓ lidando confi-

brar^que ninguém deve arguir go mcfmas fobre vencerem a
nos outros

, oque tem emfi^
é' própria relaxação , nos nojfos

fe lhe pode moftrar aos olhos. A MofleyroSyO- Monges de Portu-

pag. 518 defle feu liv.col. 2. gualnadafaltava érc. Deftas
diz o P. M. ejlasformaispala- minhas palavras parecco ao
vras: no mefmo tempo ( cor- P. M. que eraõ odiozas âs

ria então o amio dc 1 559. em- Sagradas Religioens da San-
que as outras Rcligioensnof- ta Crus, de S. Bento, de S.

ias vezinhas andavaÕ lidan- Domingos, de S. Francifco,

do con/ígo mcfmas fobre vê- & da Companhia: EM bem;
cere a própria relaxaçaõ &c. mas que tem com iífo o P. M.
& naÕ achou o P. M- que ejia Porventura tem procuração
propoziçaÕ era injurioza, <s o- das ditas Religioens! O cazo
dioza^ naô so âs Religioens que he,que o P. M. naõ advertio,

elle nomea do tempo do Bifpo., a noque eu dezia; porque to-

faber\ a de Santa Crus de Co- mou materialmente a minha
imbra , a de S. Bento., a dc S. palavra, 7ioJfas vezinhas: Re-
Domingos, & a de S. Francif- ligioens noílãs vezinhas dos
co.,fenaÕ também âs quefe fe- Monges Ciílercienfes, naõ
guiraÔ depois &c. faõ todas, as que nomèa o P.

M. naõ faõ as mendicantes

de S. Francifco,& de S. Do-
REPOSTA. mingos, nem a da Compa-

nhia; porque diílaõ das Mo.
"VT Odoas , naõ cuftumo nachaes quanto he da vida

polas ; porque defen- a£tivaà comtemplativa, com
der , & apurar a verdade , bê outros predicados differenci-

podenaõ fer parto de huma acs,quetemQS,&naÕ feachaõ

P nas
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nas Religioens noíTas vezi-

nhas,que eu diffe, faõ as Mo-
nachaesj porque naõ tomei a

palavra ,
vezinhas^ pelo ma-

terial do território, mas pe-

lo formal do eftado: & facil-

mente pudera o P. M. enten-

delo fe me leíTe cõ reflexaõj

porque eu laíi falava dos Cõ-
mendatarios, & os Religio-

fos Mendicantes de S. Fran-

cifco, de S. Domingos, & da

Companhia , nunca os tive-

raõ, mas fomente os tiveraõ

as Monachaes, por rezaõ das

rendas deftas Religioens

pois, noífaí vezinhas, hc, que

eu diílè,andava5 lidando c5-

íigo mefmas fobre vencerem

a própria relaxação ; mais

ifto eftâ taõ longe de lhe fer

odiozo ,
que antes foi ó ma-

yor louvor, que eu lhe pude

dar . Naõ negaõ as mefmas
Religioens nas fuas H ifto rias,

que defceraõ aeflè laftimozo

eftado de relaxação ; porem
a culpa naõ foi fua, ifto he,

dos feus profeflòres; mas dos

Cõmendatarios; os quais,co-

mo lamentaÕ os mefmos Põ-

tiíices nas fuasBuUas, rouba-

rão os Mofteyros, & deftrui-

raõ as Religioens: &por a-

quelles annos, que nota o P.

M. de 1559. que faziaÕ eífas

Religioens aínm relaxadas,&

deftruidas^ Que.* Andavaõ

Alcobaça
lidando cDníigo mefmas fo-

bre vencerem a própria rela-

xaçaõ; ifto he , andavaõ tra-

balhando fobre facudirem

de fi o pezado jugo dos Cõ-
mendatarios; andavaõ lidan-

do coníigo mefmas; ifto he,

andavaõ excogitando todos

os meyos , & modos, pera fe

livrarem daquella pefte, & fe

reftituirem outra ves, por-

meyo das Congregaçoens

modernas , & governos triê

nais, ao feu primitivo, vigor.

Ifto he, oque eu diíle; & he
por ventura odiozo âs Sa^

gradas Religioens nollas ve-

zinhas ? onde vay logo aqui

a gloza do P. Meftre^

Do P.M. S. MARIA
pag. 72.

"VT O Apparato a efla fua
me[ma Hiftoria de Alco-

baça Illuftrada p.^^.col. i .diz

como feu Illuftrlffimo Manri-

que^ que a Religião de Cifler

temfervido a Igreja ella sò,

mais que todas as outras Re-

ligioensjuntas &c.pag. 79.C0I.

I . do mefmo Apparato diz^que

afua Religiãofiorece fobre to-

das na excellencia do eftado

Monaeal.NaÕfi,qdiraó a iftf)

as VeneraveiSy & obfervatis-

Jimas Religioens camalduíefcy
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isr- Carthujiana , nobiUfima maldulenfe, & a do Princepe
do Princepe cios Patriarcas S. dos Patriarcas S. Bento, faõ a

Beííto ijrc. mefma coiiza com a noíia

Ciílercienfe ; d<. aíTi eflas Sã-

íliílimas Religiões nada tem,
R E P O S T A. contra o que cu diíFe, porque

da gloria de huma participaõ

|D Ouço, ou nada devo ref- todas, como irmans, &í filhas

ponderaefta fegíida glo- do mcfino Pay , o Senhor S.

za do P.M. Santa Maria: por- }3ento: & a Sagrada Religia5

que fe elle confeffa, que iíFo Carthufíaua também naõ fa-

mefmo, que eu difle, foi por la; & niífo da documentos
authoridade do noíTo Illuftri- aos que falaõ mais do que po-
ITimo Manrique,& fe naõ po- dem.
de negar, que iíTo mefmo, &
muito mais, he a mefma ver-

dade, eu, aquém Deos fez a Do P. M, S. MARIA
mercê de dar huma May pag. 75.
tam nobre

,
pera que lhe

leria ingrato^ Porque naÕ A me/}?ja pag. coL i^

diria alguma couza,do muito ainda falia com mayor
que elia tem feito em ferviço exceljo-.refere hiimas palavras

da Igreja.^ lea o P. M. os Al- do fcu Mclifluo Doutor., érfaô
phabetos dos quatro tomos eftas., Bcati eritis fratrcs &c.
dos Annaes Ciftcrciences do Entra o P.Al. a verter as mes-

nollb lUuílriíIimo Manriqucj mas palavras., <jr diz, queo S.

lea o Ciftcr Militante; o Mc- Doutor fjtiizcra dizer., que os

nológio Ciílercienfe; osqua- Monges dafuj Ordem feriaõ

tro tomos deGallia Criíli- Bemaveíiturados
, /è per/ève^

na ; os Annaes & ecclefiaíli- rarcm no Santo propo/ito da
cos de Baronio, & Bfovio, co Jiia vocafíiõ;porqueJe na terra

outros muitos efcriptorcs, ^ hâ caminho plano, eJlradaRe-^

trataõ da noífa Ordem ; & al., & fèguro pera o Ceo, he a

depois de os ver falara comi- ob/èrvancia da Sagrada Ordê

go, pera me dar novas doque de Cifler. Forte verfaõpor ccr-

por là acha. Aqui sò lhe ad- to\ Ú Santo naÕ dijfc, nem qnh
virto de caminho, que asob- dizer tal ; o Síito filiou como

fervantiíIimasRcligioensCa- difcretifimo., e <src.
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REPOSTA.
V'." ; ;

'

FOrte vcrfao por certo?

exclama o P. M. Santa

Maria: masmilhor pudera eu

exclamar deita fua exclama-

çaõj porque moílra nella,quc

anda ja algum tanto efqueci-

do da liçaó das Hiftoriasj de

outra forte tedo elle por lá

muito, & m,uito mais , a efte

mefmo intêto,certamêtenaõ

havia de exclamar com taõ

pouco. Vem a dizer o P, M,
qUe a minha verfaõ contem
cm fi duas grandes diíTonan-

cias y a primeira, porque em
ella ponho em duvida fehâ

na terra caminho plano, &
feguro pera o Cco:a fegun

da, porque quem diz, que
fe hâ caminho feguro pera o
Ceo,he a obfervancia da Or-
dem de Ciílcr, fuppoem, que
onde naõ fe guarda a tal ob-

fervancia, naõ hâ caminho
plano, nê feguro pera Deos;
& por confequencia, que to-

das as outrasKeligiocns vaõ
por caminho empeçado, &
perigozo: & acrecenta com
leu tanto de ufania, que difi-

cultoza fahida darei aeftas

diíTonancias.

Antes q refponda infpeck
ao P. M. quero fuavizar efta

dureza, que elle concebco
na minha verfaõ com outras

authoridades mais figniíi-

cati vas
,
que a Mcliflua do

meu Santo; & com outras

verfoens taÕ fortes , como a

minha, naõ jâ em Autores
noíTos; mas em Autores de
fòra, & das outras Religio-

ens : por abreviar o papel,

baile por todos Vincencio

Bclovaccnfe, efcriptor pio,&

doutiiltmo, & da Sagrada

Ordem dos Pregadores; por
ilfo fem a mais leve fufpcita

nefta matéria. Falia eíle Au-
tor no feu E/peculo Hiftorial

lib. 25. cap. 106. da Sagrada

Ordê de Cifter,& do penhor
certo da Gloria, que tem os

feus Profeílòres, na obferva-

cia das fuas leysj & refere a

efte intêto huma maravilho-

za vizaõ; da qual no lugar ci-

tado faõ as palavras íeguintes

ih\ Chitas hacpulchra., quam
vides ^ Paradifus f/?, tihi ego

maneo-tisr quando quisque tuni-

camfuam /averit, id eft^ p£m'
tentiam peregeritj in illam in-

trablt: tu ipjè fatis diu qua^

ftflt viam , qm itur ad illami

fed nuUa alia via^ quam ijla

ducit adcam. His diâis Cleri-

cus afojnno evigi/avit^ & m~
rari capit de vtjione : & faõ as

palavras de Vincencio; ago-

ra, potme fazer raercc ,
qui-

zera
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zera eu, que o P. M. Francif- ccucio ja traduzidas por ou-

ço de Sanu Alaria me vertei- tro efcriptor em íeutido

fe em vulgar aquillo; /fí/ /////- puro, & verdadeyro; o mef-

ía alia via, qtiam ijla ducit ad mo q eu diílc na minha ver-

eam--, porque cm bom Portu- faõ. Eíle Efcriptor he o Re-
gues querem dizer :^«í?7mõ/?<í verendiírmio P. M. Fr M.i-

outro caminho pera o Ceo abfo- guel Ramon Zapater no feu

liitaimnte^iííoht ^ empeÇi^- Cifter Militante) ò^izzfíxvíi no
do , nem plano, feguro, nem principio cap. z . pag. 1 1 . ibi:

perigozo, fe naõ a ohfervan- anno 1 1 04. un clcrico chama-
cia da Ordem de Ciílcr , a vafc Roberto , & foi ao de-

qual obíervancia he efte ca- pois Prior de Cifl:er,& Santo

minlio, qui fe entende nas pa- como tem o noíTo Manrique
lavras (èdnulla alta via &c.o tom. i . Annal . Ciílerc. ad
P. M. admiroufe de eu dizer, ann. 1 1 04. cap. unico;& Je-

que a Ordem de Ciíler era pes centúria 7. ad ann. 1 1 o 4,

huma eítrada Rea],& fegura, cap. 2. natural de Vendiipera

pera o Ceo; porque (diz elle) junto a Leon de Francia^ donde

dei a entender, que as outras efludiava humanidade vio en-

Rciigiocns hiaõ por caminho trc fiiênos un valle hermo:ío a
empeçado & perigozo : & la falda de un monte^yfobre
Viiicencio Autor Domini- el , fundada una ciudad ^ tan

cano, ainda diz mais; porque bella , con muros,y torres^ que

diz que naõ ha na terra outro quantos la veyan, defeavan

caminho pera o Ceo fora da miraria mas. Caminô un rato

obfervancia Ciilercienfe:fed por acercarfe afus muroSy y aí

nulla alia via., quam ijla^diicit mcjor tiempo le embargo la v/-

ãd eam: que diremos a ifto c] Jla un caudalozo Rio^que impe-

neceíTariamentehâmiílerex- dia el pajjo. Solicito devade-

plicaçaõ.'' Queí" Que a mefma arJe ya fatigado
,
nopudo ha^

explicação que der o P. M, a liar modo a fii dezeo. Vio en la

cilas palavras de Vincêcio a- outra ribera entre ciudad, y
plico eu â minha vcrfaõ; por- valle doze hombres lavando en

que fe aminha verfaõ he for- el rio fus ásperas túnicas ,7 cô

te, mais forte he eíla authorí- ellos un hermofo "Joven^ defi-

dade de Víncencio. gualenrofiro.,y talie con veJU"

Ao Leytor curiozo fim; durasmasblancas q lanievcj

darei eftas palavras de Vin- el qualayudando a uno^y otro

difcu-
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dlfciirria entre ellos^como quien cencio,& dcfpoes,que o Clc-

les animava-, llevando no poco go coiifultou a vizaõ com o
de fus fatigas . Admirado el Bifpo Cabilonenfe, o qual a

Clérigo., esforzando Ia vos, di- iiiterpetrou da Sagrada Orde
xo: Dime, riiegote j hermofò de Ciíler, & de leus profeí-

mancebo, que gente/òis,y qae fores, aconfelliando ao Cle-

es efto ,
que aqui hazeis? Elhi- rigo, que tomalie o habito na

zarro Joven refpondio: EftoSy dita Ordem, íe queria fegu-

que aqui ves fon vnos po- ra a fua Salvação; & quando
bres hombres, que efian hazien- o Clérigo foi a Ciftcr pedir o
dopenitencia,y lavandofus tu- habito, & vio aos doze Mon-
nicas en la fangre dei Cordero-, ges

, porque naquelle tempo
para quedar limpios de toda ainda naõ havia mais na cafo,

mancha depeccado:yofoy fefu conheceo pelas feiçoens do
Chrifto ,

que a cflo les ayudo., rofto, & hábitos, que ellcs e-

porqfin mi ninguno pucde ha- raÕ os mefmos, a quem havia

zsv ohrahuena^y de virtud.La vifto lavar no rio. Eis ahi,

hermofàCiudad/{ue veSf y en- pelo Reverendiffimo Padre

trar dezeas^es elCeleftialPa- Meftre Za pater , o mcfiTio

raifojlamado Ciudad de Dios, com pouca diíferença de pa-

enla qual entrara qualquie- lavras, que eu diííè vertendo

ra, que com mi ayuda lavarfu a authoridade meliflua de N.
íunica-,defpues que fè baile lim- P. S. Jjcrnado ; & ahi mefmo
pio de toda mancha de peccado: no meu Apparato tê o Ley-

y tu
,
que tanto dezeas bailar tor outras authoridades de

el camino,por dò fe vâ a cila, outros Santos, que bem per-

fahe,yten por averiguado, q cebidas, & attendidas, fua-

m ay otro,nifenda masfegura, vizaÕ muito cfta minha mef-

y pordonde con mas certeza a- ma verfaõ,qtaõ duraparccco

tines
, fin perderte, para bir a de tragar, & digerir ao P. M.

ella,como la quefiguen eftospo- Ifto hei dito ex abundati,

bres, que ves aqui lavando; los pêra moftrar a pouca reza5

quales por la vida tan Santa do P. M. em affim exclamar

que bazen, eflan vecinos,y cer- contra a minha verfaõ; como
i:anos a la Celeflial Gerufalem, fe foíTc alguma couza nova ,

que miras. Falto con el fu.eno & naõ huma verdade corre-

la vifion &c. Continua efte te , & recebida de quantos

Autor, com Manrique Via- efcreveraõ da Sagrada Ordé
" de



de Cifter, dentro , & fòra da

dita Ordem:agora fatiffazen-

do in fpecie ao P. M. digo, q
aminha verfaõ naõ he exclu-

li va,nem negativa das outras

Religioens, fenaõ fignificati-

va, & expreíTiva: explicome:

eílas minhas palavras da ver-

faõ . Se na terra ha caminho

plano, e/Irada Real, & fegura

pera o Ceojje a obfervanciã da

Jagrada Ordem de Cifter-, va-

le em Latim omefmo,q eílas;

qua efi^ via ad caiu, via Regia

viaJècura, nijifacer ordo Ci-

fterciencis? Aquelle nijimò

he exclufivo, nem negativo,

de outros caminhos,nem das

outras Religioens; mashe fi-

gnificativo , & mais expref-

livo da noíTa entre as mais:

exemplo claro, & de fê. No
cap. 15 de S. Mattheus, quã-

do os Difcipulos intercede-

rão pela Chananèa, lhes dif-

fe o Senhor : non fum mijfus

nijiadoves, qua perierunt do-

mus Israel: aqui, he certo, q
oni^ naõ he exclufivo, nem
negativo das outras ovelhas,

^ naõ eraõ da cafa de Jacob;

ou da gentidade ; & ifto ou
entendamos o jnijfta da pre-

zença corporal do Senhor,

ou do fru£ío elperitual da

Redempçaõj porque fendo a

Chananèa gentia , o Senhor

naõ a excluio dos feus viíi-

veis, & divinos favores i o

acta, 119
mcfmo ao filho do Centuri-

aõ, &a outros gentios, aque
também farou Chrifto; omef-

mo aos tres Reys, que o ado-

rarão; aos Egypcios quando
fugio de Herodes;& ali a ou-

tros; mas he fignificativo, ou
exagerativo , ou exprcílivo,

de primazia, & precedência^

como dizendo C-hrifto; que
ainda que veyo pera todos,

veyo priraeyro, & mais efpe-

cialmente, pera os Hebreos:

alfi otem apiid Silveyra hic S.

Ambrozio, S. Jerónimo, o
nolfo Venerável Beda, & ou-

tros Padres. Da mefma forte

omeu ?////naõhe negativo,n5

excluzivo das outras Reli-

gioens,nem dos outros cami-

nhos; maz he fignificativo da

mayor fegurança
,
que entre

as mais tem a nolfa Ordem
pera o Ceo. A outra diíTonl-

cia tem a reporta maisfacil:

porque quem diz ( como eu
diílc ) fe ha naterra caminho
plano, & feguro pero o Ceo,

he a obfervancia da Ordem
de Ciíl:er;oque quizdizer,he;

que todas as fubidaspera o
Ceo faõ difficultozas, & ar-

rifcadas, aíTi como em figura

de todas as partes le fobia

cõ trabalho pera a Cidade de

de Jerufalem, a onde Chriílo

morreo; mas que fe hâ algum

caminho menos efcabrozo;&

mais
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mais fegurOjCÍTe he a obfervã-

ciâ da íagrada Ordem de Ci-

fter. Ifto he oque eu dillè; &
de nada difto tmha o P. M. q
exclamar: porque a primeira

parte,ou que todas as fubidas

pera o Ceo faõ asperasj he

artigo de fè ;
porque he do

Sagrado Evangelho no cap.

7. de S. Mattheus Arãa eft

viay qua dttcit advitam; & a

fegunda parte he de N. P,

S. Bernardo Via Regia, via

fecura &c. De forte, que na

primeira que parcceo diíTo-

nancia ao P. M. fallei aco-

itado ao texto Evangélico;

&na fegunda,faUei pela boca

de Vincencio,Manrique, Ye-

pes
,
Zapater ; & também a

cortado ao cap. 1 5, de S. Mat-

theus: que tam íblido, & fú-

damental efcrevi a minha

Hiftoria ; eo P. M. tanto fu-

perficial exclamou contra

aminha verfaó.

Do P. M. S. MARIA
§• 5- Pag- 74-

"P RofegueoVM. dizendo no

$.8. que he muito pera ad-

mirar^ que eu me animajfe a-

por no Theatro do Mundo hu-

ma cenfura taminjiiftafeitaa

hum Rey taõ henemeriío depo-

Jleridade como Ei-Key D. De-

nis.

Alcobaça

i.; ; i

Pareceme que muitofticif-

mêtepojfo aliviarme defta taà

pezada reprehençaõ\& e?n pri-

meiro lugar digo,que naÕ fabe.

mos ategora,quc El-Rey Dom
Denis fojfe mpeccavel. Con-

feffo, que foi excellente Princi-

pe: mas ijjo naô tira, que algu-

ma vez pudejfe errar como ho-

mem. Delle deraô ao Poutifice

os ecckziafticos de Portugal

naÓ menos, que quarenta capi-

tu los,comoJe ve na Monarquia

Lu/itana 5. parte, & 6, em
vários lugares , uísr os refere

todos por extenfo Gabriel Pe-

reyra de Caftro nofeu tratado

de Manu Rigiapag. 3 z 9. &c.

REPOSTA.
Emos neíle §. que o P.

M. Santa Maria por eu
defender a El-Rey D. De-
niSjfe pos a fazerlhc huma fa-

tyra: & que tS o Sereniflimo

Rey, ou em que he culpado

íiefta noíFa contenda? Omoti-
vo, que eu dey ao P. M. foi

dizer, que elle, na fua Chro-
nica , efcrevera com menos
rezaõ, que El-Rey D. Denis

anaõ tivcra,emdaroSemina-
lio de S.Eloy aos noíTos Mõ-
ges de Alcobaça: por tanto,

aqui he, que havia de vir ter

o P. M. porque, que tem com
j /..•^• .w. o Semi'
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o Semmarió de Santo Eloy^ tumacta l podia fazer, & fet

que deíTem , ou naõj os ec- hum Santo: & nada mais de-

cleziafticos quarenta capH vo aqui dizer ao M. o das

tulos contra El-Rey D. De- duas lentenças tem feu lugar

nis? Refpondc o P. M. que fe a diante,

entaõ naõ duvidou todo efta^

do eccleíiaílico deite Rey-
no,& a o depoiz naõ duvida- Do P. M, S. MAR I

A

raõ os Efcriptoresde pomo pag, p'6.

Theatro do mudo os defei-

tos dac^uelle Rey, que muy- Orno o V. M.aley de agra^

to foy
,
qne elle lhe attribuiíTe decido achou que devia

hum de taõ pouca concide- toinar por fda conta a defeza

raçaõ í Bcllamente; de forte del-Rey D. Denni eti^quefign

que por haver,quem apedre- tmnhern a me/rna Icy^ quero, a-

jou a Santo Ellcvaõ, ha de inda que de paragem , íomar

fer licito a Saulo atirarlhe pe- por minha conta a defeza dos

dras?NaÕ fe fegue: porilTo de Screjii/Jifnos Reys D. Manoeli

outra parte devia o R M. D. Joaô III. isr D . Hcnriqi

provar a fua tençaõ; porque AVj, ct* Cardeal^ aos quais

dos 40 capítulos nada tira, minha congregação deVe Jin-'

nem pode colher, que faíla a guiaresfavores^é afeãos: doi

bem do feu cazo.Demais do- primeiros doas dizo P^ M. pagi.

que, o P. M. moftra menos 296. coL t. que liascoUzasdó

literatura em chamar defei- feu Mofteyrã Kde Alcòbaç/t

tos aos tais capitules, porque ohraraõ mal informados^ ér ca

èfte nome defeitos^ fo he pro- graviffimo efcruptilo da fua cõ-

prio dos peítoaes; & os capi- ciencia\ quâlfeja^ a comque ifta

tulos naõ foraó vicios da pef- fe diffefficarei aojuizo dos ky-

foa; foraõ artigos controver- tores^ que fabeni , qnaôfmgu^

fos fobre pontos de jurifdi- larfoia Qh iftandade \^pic'
çaõ,emque El-Rey D.Denis dade da quelles PrincepfS &C6

a exemplo de feus predecef-

íores, defendia as regalias da . . . í ;

íua Coroaj&osecclefiaílicos RE P,-OSTA.
puxavaÕ pela immunidade : - i

"

da Igreja; oque El-Rey,/?^///- r\ Ue o P. M. Saftta Maria

Jò cofitemptii ciavium
, cou'^ V<, conheça , & confcíTe as

mercês

%
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mercês,que temrecebido dos
Reys, louvo muito; porem 4
fe meta a calificar,fora de feu

aíTunto, 04 eu efcrcvi na mi-

nha Hi floria, naõ fendo elle

o Juiz do officio, pornenhã
principio íe pode louvar;

porque ainda no cazo nega-

do que o P. M. me arguiílè

com reza5,com tudo, ifto de

fahir fora do próprio aíTuritOj

he vicio, que com nenhum
pretexto fe pode corar; he

erro, que nunca pareceo bê;

nunca fe fofreo era, qualquer

matéria. O noíTo aíTunto he,

fobre fe tive eu rezaõ pera

defender a El-Rey D. Denis
da poíre,quc deu aos Monges
de Alcobaça do Seminário

de Santo Eloy: Eque paren-

tefco tem com El-Rey D.
Denis,nem com o Seminário

de S. Eloy, oque fez El-Rey
D.Manoel,& os outros Reys
depoiz delle, no particular

de Commendatariosí Diz o
P. M. que os quer defender,

por fc defempenhar da fua o-

DrigaçaÕ: eftâbcm; maspera
eíTe efeito efcrevalhe a vida,

componhalhe panegíricos

,

poeziaSjOU outras quais quer

obras em feu louvor: aqui foi

fora de tempo, & lugar; &
fora do feu lugar, & tempo,

nem omefmo foi agrada.

Queixa-fe o P. M. de eu

haçàl
dizer na minha Hiíloria, que
os SereniíTimos Reys D^
Manoel , & Dom ]oaõ III.

nas cotizas do noffo Mofteyro
de Alcobaça,obraraõ mal in-

formados, & com gravifli'

mo efcrupulo da fua concir

encia; & acrecenta, que fique

ao juizo dos Leytores a con-

ciência, comque eu efcrevi

ifto: mas oque deve ficar ao

juizo do Leytor, he a conei»

encia,comque o P. M. me vi-

ciou as palavras, & o íentido

delias, em huma matéria taõ

grave,qual coíluma fer tudo,

quanto toca nos Reys. As
palavras do P. M. faõ eftas:

dos primeiros dons dizpag.z 96
col. 1. que nns coitzas do feu

Mofteyro de Alcobaça obrara»

7na/ informados é'c. & como
os ditos Reys D. JoaÕ III. &
D. Manoel no noíTo Moftey-

ro de Alcobaça obrarão

muitas couzas diferentes, vc

o P. M. a dizer, que em tudo

quanto elles obraraõ,eu dilfe,

que obraraô mal; porque a

íua propoziçaÕ he obfoluta,

&univerfal; porem iftohe

teftemunho falfo, que fe me
levanta; porque no lugar ci-

tado da minha H.iftoria , eu

íallei fomente dos Cõmcnda-
tarios; & fomente de os di-

tos Reys os porem em Alco-i

baça he, que eu diííe, & digo
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quç obrarão mal informa- erigio com menos attcnçaõ,

dos, & cõ graviífimo efcru- da que era devida; & Gonfe^

Pulo de íua conciencia. Se o quentcmente os CÕmenda-
. M. leo a minha Hiftoria as tarios, que a desfrutarão, fo-

muitas vezes ,
que diííe no raõ menos bem permitidos/

]()rincipio deíle feuCaderni- & fendo ifto aíli, de que me
nho, là tinha no tit. 1 8. pag, nota, & argiieo P. M? Naõ
548. em como o Senhor Rey fèdo efta a matéria, emq o R
D. Joaõ 4. na carta patente, M. devia fallar tanto â ligeiraj

pela qual nos reítituhioa porqfe he crime em hum
chamada commenda de Al- Hiíloriador impor falfamen-

cobaça, confeíTouiíromefmo, te defeitos ao homem mais

que eu diííe^que com poUca, vil da republica , a hura Rey
ou menos attcnçaÕ, & conci- ainda he muito mais.

deraçaÕ da que pedia mate-
'

ria taõ grâve,fe havia dividi- Do. P, M. S. MARIA
do pelos Senhores Reys,feus ' pag. 77.
antecefíòres, a Real Abbadia
de Alcobaça , & haviaõ per- "TN h ch mefiiío Rey D .

mitido na dita Real Abbadia ao III. que uzurpou\he
Commendatarios : palavras palavra fua ) ^ fua Ordem
do Senhor Rey D. Joaõ IV. quatro Conventosi>{m\\\\õT dif*

no lugar citado: íít por qiian- ícra comigo o P. M. Santa

to com o difcurfo do tempo "Maria, moíleyros ) ijr Ioga

por alguns refpeitoSy que entaÔ pag. 567. col. i.fe animaa

fe conáderaraô com tnenos at- conjeãurar, como cofiumat que

tençaô-ydoque a matéria pedia^ a morte de tantoifilhos do mef-

foraõ feparados do dito Mo- mo Rey fora caftigo de Deos

Jleiro de Alcobaça por Bulias pela menos devoção^ & menos

ApoftoUcas , havidas a inftan- afeão^ que o mefmo Rey teve a

cia dos Se/éores Reys^ meus fita Religião Cifiercieme &c»^

predecejjores^atnayorparte das

fuas rendas^ (úrjimfdiçoens,

erigindofe em cÔnwida par^ REPOSTA.
tictilar &c. Eifaqui tem o P.

M- por atteftaçaô do Senhor Ç\ S moíleiros, que o Se*

D. JoaÔ IV. que a chamada ^''nhor Rey D. Joaõ III.'

commenda de Alcobaça fe nos uzurpou, foraÕ ires, &
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naõ quatro: Geiça,S.Joa5 de

Tarouca, & Salzedas; & os

uzurpou ( torno adizer ) aos

noíTos Monges , pera os dar

às duas religioens de Chrifto,

& Aviz : & fe o dito Rey o

feZ;, como confta das Bulias

da reftituiçaõ , & das efcri-

pturas authenticas dosnoíTos

Cartórios , eu porque o naô

diria na minha Hiftoria?

o diceíTe, que importa iíTo ao

P. M. ou em que o releva

dos defcuidos dafua Chroni-

ca ? Equantoaos juizos, que

eu fiz, fobre a morte dos fi-

lhos do mefino Rey, & que
o P. M. argue de temerariosj

fe a minha Hiftoria fe tornar

a imprimir, elhe for a rever,

neífe cazo lhe concederei a

neceílaria authoridade , para

aflim os cenfurarjaqui no Ca-
derninho foi dezejo de fallar;

& muito pior , naõ dando

( como naõ dá ) a rezaõ do
feu dito: &a femelhantes pa-

lavras livremête proferidas,

nenhum Varaõ fério deve re-

pofta.

O juiz05& difcurço,queeu

fiz, fobre a morte dos filhos

Del-Rey D. Joa5 III. tem
muytos exemplos em todas

as Hiftorias; faõmui uza-

dos nos fuçceílos públicos,

& nas peífoas públicas, de

pois do eíFeito; pudera ci^

:ohaça.
tar a muitos femelhantesjmas

or naõ fazer largo o papel,

aíle eftc.No mehno tempo
emquc El-Rey D. Phelippe

II. de Caftclla ellava em Lif-

boa,tomando poíle de Portu-
gal, Levou Deos pera fi,a feu

filho herdeiro, oPrincepeD.
Diogo , & a Rainha fua mo-
lher,a SereniíTima Dona An-
na de Auílria ; & efcreven-

do o fucccífo o Excelentiífi-

mo Conde da Ericeyra na fua

Hiftoria de Portugal reflau*

rado , naõ diz menos, que
ifto; que a morte dos ditos

Princepes foraõ caftigos do
Ceo , avizos , & auxilies de
Deos,que mandava a El-Rey
Dom Phelippe, pela violên-

cia com^cccupou efte Rey-
no; mas ouçamos as palavras

do Conde, porque nem to-

dos teraõ a fua Hifto-

ria: diz aflim //V. i.pag. ^4,
ihhfe bem aopajfo dasfuasfe*
rezoens expriinentava El-Rey

os caftigos do Ceo: porque qua-

do tomou Lisboa^vio morrer a
Rainhafua molher^ quando

refpondeo indignamente aa

Memorial da Duqueza de

Bargança^ lhe chegou avizode

Madrid da morte do Princepe

D. DiogOyfeufilho primogeni'

to: chamando Cortes a Lisboa^

bufeou o alivio de taÕgrande

fentimento,fazendojurar nel-
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hipor fiiccefjor âePortíigalfeu

'

flhoD. ?helippe;fe DeosnaÕ REPOSTA..
fora mais poderozo^isr taõ in- A ft\V:>. 5..

comprehenjivelmêtejufio^gra- r\ Senhor Rey Dóm Se-

de prudeticia era bujcar o baíliaõ morreo foltey-"

remédio na caiiza do damno-, fo; & nem Deos, nem noííb

porem hmn Rey Catholico, pa- P. S. Bernardo coftumaõ daí

rece que ejlava obrigaàoyven- filhos de milagre a homem
do-feJoccorrido cm eftesau* folteyro ; falvo fe queria o
xilioíy a deporá contumaciãi P. M. que o noflb Meiifluo

detiftído da empreta érc. a te-s Santo tomaíTe porfua conta,

qui o Excelêtif. Cõde.Agora eazar o dito Rey: porem cilè

pregútara eu ao P.M. fe podia ctiidado, havendo de fer do
ícr curfo ordinário da natu- Ceo, era mais próprio de S.

reza a morte da quelles dous Gonçalo de Amarante. E íe

Princepes.^ Ha de dizer que o P. M. pertende notar ( <;o-

fim; logo andou temerário o mo aqui indiredíamcnte o
Conde da Ericeyraem ajui- -faz), termos nos, & dizer^

zar, que foi caíligo de Deos mos, que he benção efpccial

a dita morte.' E fcnaõ andou de Noíib Padre Bernardo,

temerário, também eu o naõ confervar as cazas dos Prin-

fui , no C\ diífe dei Rey Dora cipes feus aííeiçoados, bem
Joaõ III. aliás de oP. M. a moftra^ que naõ leo aminha

divcrfa rezaõ. Hiftoria , com olhos purosj

porque lá tinha em como naÕ

fomos nòs os Monges feus

Do P. M. S. MARIA íilKos , os que o dizemos, &
pag. 7|»i' publicamos; mas os mefmos

;.'j*.")í.
. . ;jb Princepes, partes intereíía-

A Pag. ^ó^. naõ acaba 9 PI das na matéria . O Senhor

M. de encarecer a incli^ Rey D. Joaõ lV*nafuacár-

naçaõ, is' afeão del-Rey Dom ta patente,acima citada,da re-

SabaftiaÕ-peracojn os MongeSy ftituiçaõ da chamada cõmê-
Mojleiro de- Alcobaça: o* da de Alcobaça , diz aíTiífí-

^ualfoi afuaftícceffaÓ}Qual o perando com e fa^er ajjíy que

Juccejfo dofeu Reynado? Afuc- alcanfaremos cu , ís" os Reys

ceffcio nenhuma ; ofucceffo in- meus defcendentes , & fticce*

feiici^mo.. , -.-x^ -.i fores., a dura^aÕ dejla Coroa^

v. . . ., ... COfif,
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conforme a benção-, <^profecia qualfoi afucceffaÕ^ que ficou

do àito Santo AhhaAe^ conthe- delia no mundo ? Poiz dequs

tida na dita fua carta jarefe- ferve <ísrc.

rida &c. Equanto ao fucccf-

fo de Africa, naó fci, fe toca REPOSTA.
o P. M em temerário,dando-

,

lhe o nome de infeliciflimo; HP Ambcmaç^ui, comoem
porque fabemos de muitas tudo o mais,que a mon-
revelaçoens, & Hiftoriasda- to-ou o P. M. dosRcysD.
quelle tempo , que falvou SabaftiaÕ , & Dom Joaó III.

Deos a todos, ouquazito- fae fora do feu airunto;porein

dos, os que morrerão na ba- que remédio hâj fe naõ ref-

talha de Alcácer; & que ponderlhe: porque (como ja

mayor felicidade , que a lal- adverti ) fomos devedores

vaçaÒ.^Os meyos faõ indiííe- fapientibus efi <src. O Senhor

rentes,os fins faõ,os que cali- Rey D. Affonço VI. foi af»

fica5:& têdoa quella bata- feiçoadiífimo ao Real Mo-
lha por fim a gloria, que ma- fteyro de Alcobaça: porem
yor felicidade pera os q mor- ellc naõ foi,quem empenhou
reraõ nella? Equanto ao do a noíTo Padre SaÕ Bernardo

Reyno, fe naÕ eílivera pelo na confervaçaõ da prole Re-
Cardeal Dom Henrique, q al, fenaó feu Pay,o Senhor

tanto trabalhou , por meter Rey Dom JoaÕ IV. quandq

efte Reyno em Caftella,bem nos reftituhiio a chamada cô-

fuprida eftava a falta dei- menda de Alcobaça. Agora
Rey D. Sebaftiaô nos Prin- fe o Melifluo Santo tem de-

cipes feus Primos da Real zempenhada a fua proteção,

caza de Bargança. o pode dizer a numeroza
deícendencia do dito Senhor

D.JoaÕ IV. 4 o Ceo nos con-

Do P. M. S. MARIA ferve por dilatados fecuíos.

Pílg- 77-
DoP.M.S.MARIAi

O Senhor Rey D. Affon- pag. 78.^ Ço VI. diz com as coftu-

madas exageraçõespag.7^ col. T)0 Se^emjJímQ key ^
é'

2. que fora taÕ afeiçoado aos ^ Cardeal D . Henrique

Monges Cifiercien/ès, como to- dizpag. z96. que obrara m"
dos os outros Reyst &c, E tra
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tra a vontade exprejfa <src. <ct na minha Hiíforia, oque eu
pag. j^óS.diz que o mefino Rey diíTe, & rezaõ de o dizer. De
Cardeal fora flagelo érc. c?* caminho advirto ao P.M. que
qneferojolvejfeoP. M. afal- o epíteto de v/W^ immenti-
lar no theaíro do mufido taõ fltma, que attribue ao Carde-
largametne de hum Rey devida al,fo íe deve dar, &fo4ie
innocentijjma ítí". -'o.'; :' próprio de Ghriílo Senhor

noík), & de fua Santiflima

oin'J.;:;rio í-a
;

- Miy; porque como feja p fu-

Of; -fioEilRí © S h» perlativo da Santidade,& in-

-ino-n- '..) '.»np ---' h '- nocenciaj efla no tal grao
TC M todos eftes meus luga- fupremo sò fe acha em Ghri-

res, que aqui cita o P. M. to , & fua May : & fe quizer

.Santa Maria, eu fallo da divi- tomalo em fentido menos ri-

zaõ, que fes o Cardeal Dom gorozo , foíle muito embora
Henrique na Real Abbadia pera algum Santo da Igreja;

de Alcobaçaj fobre o mais da pera o Cardeal D.Henrique,
fua vida, que o P. P. chama naõ fe pode diíTimular, porcj

innocentiíuma , nem huá fò foi Lapjuspema,. o ; i „

,

palavra dice: veja-fe aminha rj ; c r- - o rni

Hiftoria. Agora fobre a dita oh .; ; rí-jnojr:,') koL;.;,-;

diviza5,& fobre o eftado em- -Do P. M. S; MARIA
que o Cardeal achou, & dei- . t . pag. 7S>. . . . .. . ; ,o

xou a Real Abbadia, parece -^-fw goir- yj , « V . a^xy-XS

demaziada efperteza intro- CEoâh pela monftrnozida*

meterfe o P. Meftre a querer ^ de das duas cabeças em hum
faber no alheio, mais que feií covpo^ naõ tem rezai: porq ijjo^

dono; fe ficamos milhor, ou que he monflvuozidade naordê

pior, fo nos o fabemos, & íb da natureza, naõ o henogover--'

nos o podemos dizer, o P.M. m moral. Ponhamos hum exê'

devia tratar da fua deíeza, & pio ?nuito conimum , deixando

o tempo, que gaftou inútil- outros muitos: Negara o P. M.
mente neílas exclaraaçoens, que todos os Reynos Catholicos

milhor o gaftara em bufcar tem duas cabeças fnprcmas?
rezoens folidas, & nervozas , NaÕ o pode negar; tem huma
comque fe expurgaíTe das no efpiritual^ que he o Vontifi'-

minhas impugnaçoens : & ce isr outra no temporal\

«juantò ao Leytor, la tem na- que he o Rey , ^ ijh fii^
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Jèr mmjlruozida^ : logo tsrc.

RE PO ST ^) o

P Ara aliviar o P. M. Santa

Maria ao Cardeal Doin
Henrique da monftruozida-

de, que introduzio cm Alco-

baça, deixãdo-nos dous Ab-
baaes, hum Monge, & o Cõ-
mendatario, íe deixou dizer,

que no moral naõ era mon~
ftruozo hum corpo com du-

as cabeças: porem fera necef-

fario certincar ao curiozo

Leytor, que ilío,que aqui diz

o Pf M. he abfolutamente

falfoj& he expreíTamente cô-

tra o que nos enllnaõ os Sa-

grados Cânones: porque no
cap. 'Quonlam inpkrtfque-yde

officio judie Ordin . Lih. i.

Decret. tu. 5 i . temos pala-

vras expreíTas ,
que he mon-

ftro, & monftruozo , hum
corpo moral com duas cabe-

ças: palavras formais do tex-

to: prohibemus atitem omnino,

^le una, eadem que chitas, /tve

Diacejis diverfos Vontijues

habeati tanquam unum corpus

diverfà capítay. quaji monjlrií--,

excelêtetextoíale de fer má-
xima do mefmo Chrifto NÕ
potejlfervus duobus Dominis

jervire, E pera ^ o P. M. naõ

diga,q iílo de ter noticia dos

textos dos Cânones, feja mui-

to embora pera hum efcri-

ptor defconnecido; lhe que-

ro dar outra prova, mais pa-

laciana, & de corte. Quando
o grande Alexandre hia com
o feu exercito fobre p Reyna
dos Pcríiis , temendo El-Rcy
Dario a própria & eminente

ruina', mandou oíFerccer ao

competidor
,
que fe accom-

modaííe a ficare ambos Reys
com igual dominio da mef-

ma Monarquia Perfíca; oíFé^

recimento q naõ aceitou A-
lexandrc, dizendo em Qiiin-

to Curtio ,
que aíTicomoo

Ceo naõ fofre a mais de hum
Sol, aífi era monftruozo humi

corpo politico com duas ca-

beças; aelum non patitur duos

foks\ nec unum imperium duos

Reges: E como o Cardeal D.
Henrique deixou emAIco-.

baça os dous Abbades, & as

duas cabeças, poriííòeuju-

ftamente me queixei da mon-
ílruozidade. Prova o P. M. a

fua paradoxa com huma pa-

ridade, ou exemplo, na ma-
neira feguinte. Todos os

Reynós, diz, tem duas cabe-

ças, huma no efpiritual
,
que

he o Papa, outra no tempo-

ral , o Rey. Porem com boa

vénia do P. M. o exemplo

naõ vem muito ao intento;

porque nelle fe as cabeças i\qf '.
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duas, os corpos também piritual naÔ ha mais de hum
dous , & diverfos : afaber, Reyno em todo mundo;& a

hum corpo a Igreja, o outro rneíraa unidade indivifivel,^

corpo a Monarquia ; hum le dâ na cabeça,fe dâ no cor-

corpo o fecular, o outro o po,íegudo otextodeChrifto

ecclefiafticojhumcorpooef- Unumovile^& unus paftor,

pirito; o outro o temporal; Por onde,naÕ fe pode negar,

& com cfta declaraçaÕ,que o que foi defcuido, dizer mui-
Papa , eo Rey naõ faõ duas tosReynos, fem fazer diílin-

cabeças de hum mefmo cor- (^aõ do efpiritual, ao tempo-
po, porque o Papa he cabe- ral.

ça feparada , & indivifa do
efpiritual . E o Rcy^ he ca-

beça â parte de outro corpo, Do P. M. S. MARIA
o fecular: mais claro; o Papa, pag.Sz. §.7.

o feu Reyno, eo feu império oíi -jup ,

faõ as almas dos fieis, con- TD Rrojègue o P. M. jio§. lo

forme aquelle texto de Chri- -"^ dizc^ido., que hum Afongo
fio rcgnmn Dei intra vos eft\ jfoaô fe levantara a mayores

& o império dos Reysnaõ com o Hospital de Santo Eloy^

paíía do material; & para co- que o Ahbadc de Alcobaça

lher a paridade, haviaõ os dera. principio a huma nova
uous, o Rey, & o Papa, de demanda isrc. quanto ao pri-

fer ambos cabeças do mefmo meiro ponto ajji foi ^c.
corpo; ambos do efpiritual,

ou ambos cabeças do tem-

poral; aífi como em huma íò REPOSTA.
Abbadia deixou o Cardeal

a monftruozidade das duas "VJ Eíle $. nos diz o P. M.
cabeças; o Abbadc Monge, Santa Maria em como o
& o Cõmendatario. Tambe feu Martim Mattheus alcan-

advirto de caminho ao P. M. çou duas Sentenças contra

que naõ parece fer dehome os Monges de Alcobaça fo-

douto, dizer, que todos os bre o Seminário de Santo E-
Reynos tem duas, cabeças; loy. Porem fe bem fe adver-

porque aindaque no tempo- te,efta Bulla, ou Breve do Pa-

rai haja muitos Reynos
, & pa JoaÕ XXII. q oP. M. nos

muitos Reys ; porem no es- allega em prova, propriame-

R te
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te naõ foraõ fentenças, mas
foi fomente huma Tuitiva,

ou hum Decreto, de jnamite-

nendo in pojfejjione durante li-

tis pendentia ; ibi prafatum
Martinim Matthaum^velpro~
curatorem Jlmtn ejus nomine

auBoritate mftrafaciatis, do-

nec hujufinodi proprietatis

caufa fuerit terminata pacifi-
ca diãi Hofpitalis jurimn, &
pertinentiíim ejus pojfejjione

gãudere . Equanto àcauza
principal fobre a proprieda-

de do Seminario,he falço di-

zerfe, que houve fentenças

no cazoj porque também do
mefmo, que o P. M. refere, a

contenda acabou por con-

certo de a migavel compozi-
çaÓ, & naõ porfentençaj &
daqui fe entende, que os noí-

fos Monges tinhaó direyto

ao Seminaro
; porque feme-

Ihantes concertos, quando fe

fazem, he fomente nos cazos,

em que a juftica eftà pêndula,

ou dúbia, ou propenfa igual-

mente pera ambas as partes:

logo a refoluçaõ do fenhor

Rey D. Denis, & a polfe,que

deu aos noflos Monges do
Seminário de S. Eloy ,

pelas

mefmas noticias, & rezoens,

que o P. M. naÕ fe atreveo a

negar, naõ foi abfoluta; & fe

os nolíos Monges defiftiraõ

delia i fe vieraõ aconcertoj

feria porque em animes reli-

giozos, em peitos dezinteref-

fados,val mais a paz de Chri-
ílo, que todas as viQorias do
mundo.

Do P. M.S. M ARIA
pag. 85.

QUanto ao terceyro ponto^

em que o P. M. diz, fun-
dado na Monarquia Lujitana

^. parte pag. 96. que eftive'

raõ Monges de Alcobaça em
Eloy ate o tempo del-Rey Dom
AfonfoV. refpondo, que {co-

rnoja diffé) conjla-, que os MÕ-
ges largarão o Hofpital a
Martim Mattheus no anuo re-

ferido acima isrc.

REPOSTA.

Efte 5. ponto eu nada

diífe de mim; mas referi

fomente a que dizia a Mo-
narquia Lufitana : Pelo que

fe o r . M. entende o contra-

rio,lá o haja com o Autor da

Monarquia, o qual neíle pon-

to he fiador, & principal pa-

gador juntamente. Mas ad-

virto ao Leytor, que o P. M.

naõ allega porfi fundamento

pofitivo, como era necelía-

rio ; mas íòmente procede

fundado cm conie£turas;as

quais
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quais naõ baftao contra hum ^as com madm-a reflexão-, por-

Autor,que efcreve aflerti vá- naÕfe exporem a ferem redar-

fíiente. De caminho torno a guidos, tal ves comtantaevi-

lembrar ao Leytor, note cm dencla^que (i mõpopÕ negar:

como o P. M. aqui cfcrcvc

por conjçduras, havcndome

eílranhado tanto, nô princi-

pio deftc feu Caderninhò,

algumas conje£turas, dcque

me vali na minha Hiíloria;

R E P O S T A

EXcelienté doutrina eíla!

Mas lembro ao P. M. S.

Maria, que qucm a dà naÕ fi-me vau na uuima i*iiLwti<i, -1— -1--— - —
oque em bom Português he ca dezobrigado de a tomar

fer inconftantc

Do P. M.S. MARIA
pag. 86.

K^a.

para Tl. No demais, fepare-

cço ao Pé M. que mè redar-

guia coni hua tal evidencia^'

que eu a íiaô pòdcrlà negár-

pelo que tem vifto, & vcrâ

ate o fim defte papel, pode

E h aqui como he precho aos conhecer , fe o enganou, oU

Efcriptores.is' múitomais naô , o íeu pcnfamento : &
aos que mpugnaõ o que outros tenho refpondidó a fegunda

eícreveraõy examinar ascou- fatisfaçaõ. -

Ur RÉ-

r
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REPOSTA m.
A TERCEYRA SATISFAÇÃO PO P. M.

Francifco de S. Maria. 7 rrr •

Qui te?ms a ^. in- do'é'c. E fobre a prezente das

veãíva capiada fiel- cotizas tocantes a D. hidoro
mente^menos a Bulla Triftaõ D. Abbade de Alcoba-
do Papa Inmcencio ga tinha ao Autor dos Agiola^

VIJI. da qual so tresladcy as gios no t07n0y pag. 1 07. érc
palavras^quefaúaÕ ao intento

do P, M. & também ao meu^

lias cauzas que ellempugna.,& REPOSTA
eu defendo a cerca dos pontos

dapremite inveãiva. Emfa- T"" Emos ja a 5. fatisfaçaõ,

tisfaçaõdellay& delles^bafta- que me intenta dar o
va huma [o repofta deduzida P. M. Francifco de Santa M.
de dous lugares defte mejmo li- & he fobre o P. Izidoro
'vro do P. M. Apag. 1 o . col. i . de Portalegre, Commendata-
quer oP. M. quedemos credi- rio que foi da Real Abbadiii

to7is cotizas
y
quepertencem ao de Alcobaiça. No leuAnti-

primeiro Abbade de Alcobaça loquio diíie o P. M. queíe
D. Fr. Ranulfopdo tejiemu- movera a darnos eftas fatif-

iiho
,
que da delle o Autor dos façoGns,por naõ poder paílar

Agiologios a pag. &c. E pelas injurias, comque eu na

confeJ/ò^que^vM. tem muita minha Hiíloria mal tratei

rezaõy porqm na verdade a- forte, & gravemente, a douí?

queUe Autor merece todo o cre- Varoens infignes da fua con-

4iíO ij;omo homm^qmfes efiu^ gregaçaÕ 5 o Bifpo, ( que vi-

mos



mos de Vizeu, & eíle R Izo-

doro de Portalegre,Comraê-

datario dc Alcobaça. Mas
pregunto; & em quanto Cõ-
mendaiaiio de Alcobaça que

foi oeftado, em que eu £illei

do P. Izodoro,que parentef-

co tem o dito P. com os Re-
verendos padres de S. Eloy,

para dizer oP. M. ^ eu inju-

riei os feus Varões infignes,

no q eícrevi dcíle noíio CÕ-
mendatario? Quãdo o P.Izo-

doro chegou a Alcobaça, pê-

ra tomar poflè da Real Ab-
badia,antes de a tomar,a pri-

meira diligencia foi defpirfe

do homem velho ( como diz

S. Paulo) & profeffir, ou ve-

ftirfe do novo homem Ciíler-

cienfc; vejafe a minha hifto-

ria no tit. 12. Neftes termos

foffe , ou naõ,ate li Clérigo o

P. Izodoro, pela nova proíií-

faõ que fez, fe transformou

,

& transfigurou na candura

Ciílercienfe , à imitação de

Chriílo MatthíEi i^Ve/íifnen"

ta atitem ejusfaãa fimt alba

Jictit nix: &que tem, oq eu

efcrevi de hum tal , ou qual

Ciílercienfe, com a Congre-

gação do P. M. ? Diga logo,q

outro foi o impulfo, q o mo-

veo;& naõ que o fez por aco-

dir, ou defender os Varoens

infignes da fua Ordem.
Entrando pois , o P. M. a

a. 133
juftifícarfe , nos diz , que illo

mefmOj que elle efcreveo do
P. Izodorò,anda imprello no
5.tom. do AgiolQgio;masan*

tes me infulta cõ eíle dilema,

que ou cu vi, ou naÓ vi a eíie

Autor.^ fe o naÕ vi, q tê mui-
to de que fe admirarj & fe o
vi, porque o naÕ creyo í Dã-
dolhe credito nas matérias, q
me pertencem , & tocaõ nos

meus Abbades. Refpondo

,

que o vi; porem naõ o fegui^

por feguir a doutrinna do P,

M..N0 Prologo da fua Chro-
nica dãdo o P.M. reZaò de íi)

& dos Autores a quê fegnia,

diz do Author do Agiolo-

gio as formais palavras fe-

gUites,ibi:j5í?r vezes me apartei

do Autor dos yígío/ogioSy porq

em 7nuitas partes falia menos

ajiíflado a verdade dosfuccef^

fòs, & ao cofijputo dos annosi

mas com de[culpa pela vaflidaô

do affíimpio^que emprêdeo ijrc.

Adiãte na mefma Chronica)

ou Ceo aberto na terra liv. 1

.

cap. 29. pag. z99. diz,que os

feus Padres foraõ os primei-

ros, que puzeraô em ordem
o officio , de Noífa Senhora

hl fabatho(òc profegue dize-

do ibi: Jiejie Reytto so fe conhe-

cia por noticiai^ o dito officio)

ate que o P. Manoel de Elvas

confejjor do CardealInfíte D»

Afjonfo ^ afua tnflmcia ís*
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naõdo Cardeal de Alpedrinha^

m que errMU o Autor dos Agio-

logios érc. No mefmo liv. i

.

começa o cap. 41. dizendo

alTi, pag. 550. ibi: refutaõfè

m erros ou dcfcuidos de outros

Autores', em muitas conzasfe

defviOu também o Autor dos A-
giologios tratando em diverfos

lugares da nojfa Congregação^

«^f. ; No mefmo liv. i.cap.

21. pag. 296. diz mais do
mefmo Autor dos Agiolo-

gios, que fe enganou no que
difle, de naõ fere os feus Pa-

dres de S. Eloy os primeiros

Miílíonarios de Congo íkc.E

por cfte mefmo cítillo vay
notando o P. M. cm outros

muitos lugares ao Autor dos

Agiologios de outros muitos
defcuidos , & erros. Agora
digo eif;& fe o Autor dos A-
giologios nas matérias q to-

caõaoP. M. tantas vezes fe

defcuidou 5 & fe o P. M. por

eííà razaõ o naÕ feguio , cu ^
gozo do mefmo privilcgio,&

liberdade
,
para que o fcgui-

ria, ao menos alTi a olhos fe-

chados.' o Agiologio he Hi-
íloria Ecclefiaílica, mas naõ
íie livro Canónico; & feoP.
JV^í rejeytou a Monarquia na
primeira fatisfaçaõ por cfte

mefmo principio denaõfer
livro canónico 5 eu porq nao
faria o mefmo ao Agiologio?

mqci
Venero muito ao Autor do
Agiologio; cõfeílo o feu gra-

de zelo, que teve da honra
Patria; & a confummada eru»-

diçaÕ,com que efcrevco;mas

adverti, com o P.M. na vafti-

daõ do fcua0umpto; porilfo

conferi as fuas noticias cõ os

outros Autores , & com os

documentos do noífo Cartó-

rio; onde os achei cõformes,

feguio; & aonde naÔ
,

paíTei

adiante. Note o P. M. que
nas noticias dosAbbadesD.
Fr. Ranulfo, & D. Fr. Pedro

Egas,nao citey sò ao Agiolo-

gio; mas citey juntamente,

&

primeiro, os documentos do
noífo Cartório: o liv. i .Dou-
rado a foi. 158: outro livi-ò

da Biblioteca manufcrita , &
a noíTa Chronica de Cifter

;

eftes em D. Ranulfo : & era

D. Fr. Pedro Egas, citey

õ

mefmo lív. i . dourado a foi.

1 59.: o liv. dourado foi. 20.

& em outros lugares ; a Mo-
narquia Lufitana, o noífo II-

luílrilfimo Manrique , 6j ul-

timamente a pedra da fua le-

pultura : & no que os achei

conformes citei também ao
Agiologio ; & também o cí-

tara, & feguira nas couzas db

P. Fzodoro, fe o achaífe con-

forme com os outros Autd-

res, & com as noífas efcnV

pturas : & fe o P. M. alUm o
íizeífe.
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fizefle, faria o que hera obri- caza, comhum Autor de fò-

gado; porque naõ he boa dif- ra: fe a contêda foíle o Agio-
culpa nas noticias da fua ca- logio, elle íim teria rezaô era

za impor a cul pa a hum Au- fe defender com o P. M. pore
tordefòra. Deixo aparte a o P. M. fendo a noíTa duvida
affedaçaõ, (

porq lhe naõ dè fobre hum fogeito, a quê elle

outro nome maisexpreífivo) baptiza por varaõ infignc da
com que oP. M. aíti cenfu- fua Congregação, devia fer

rou de erro,& de errarem, ao mais diligente; devia exami-
Agiologio, ao P.M. Fr. An- nar, & apurar com todo ri-

tonio da PurificaçaÕ,& a ou- gor, como em couza própria,

tros efcriptores mais; porque as noticias, que nos dava; &
eftaauthoridade de diffinir,^ naõ efcrever a de onde der-,

hum efcriptor errou , he pri- porq elle efcrevia pelos do-
vativa sò de quem, o prova cumentos do feu Cartório ,

com evidencia; ou da aurho- que tinha em fua caza 5 & o

^
ridade da Sè Apoftolica

, & Agiologio efcreveo por in-

de feus legados, nas matérias formaçoens, quelhcderaõ;
que lhe pertencem ; & os ef- nas quais fem culpa fua o pu-
criptores particulares

,
qual deraõ bem enganar. Daqui

he o P. M; naõ tem licença, he, & fe deixa ver a rezaÕ,

pera cenfurarem taõ livre- porque naÕ impugnei ao Au-r

mente; para dizerem ; errou tor do Agiologio; porque el-

tal efcriptor ; refutaõfè os er- le fe efcreveo menos verda-

ros iiitolleravcis de outros ef- deiro, a culpa naÕ foi fua,fe-

criptores; mas o mais que po- naõ de quem o informou: &
dem fazer, he arguir com re- culpas alheas conhecidas por
zoens folidas; & das ditas re- tais, sò Chriíto Senhor Nof-
zoens tirar por confequencia fo as pagou. Mas vejamos o
o negado pela parte adverfa. que mais vem dizendo o P.

E hlfpecie no cazo prezente M. em fua defeza.

o que devia fazer o P, M;era,

moftrarme por documentos Do P. M. S. M A R I

A

authenticos, do feu, ou de §.2. pag. loi.

outros cartórios, a verdade,

do que eu lhe impugnei no P. "C Stando a difcorrerpefa or-

Izodoro ; & naõ que queira dê^ isr devizaodos §§. na5

pagarme nas noticias de fua pojjo deixar o 2 .femfazer hua,

grave
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grave reflexão-, no que o P. M.
diz a cerca do Cardeal D. lor-

ge da Cofia ,
cuja defenfa de-

vo tomar por minha conta érc.

Foi o Cardeal D. lorgeda Co-

fia o maior ecclefiafiico da

Chrifiandade abaixo dos Pon-

tifices/íípremos ;
por/uasgra-

des letras i^c. hum homem de

taõ alta esfera , de grandeza

taÔ fublime, quemdird^ que

recebia honra defer Abbade de

Alcobaça ? Que a dava jim

<S'C.

R E P O S T A.

Utra vez fahe a qui o P.

M. fora do feu aíTunto;

porq nada tenho de prezente

com o Cardeal D. Jorge da

Gofta ; nem fobre elle impu-

gnei ao P. M.na minha Hiílo-

ria, peloque feja muito em-
bora odito Cardeal, quanto

o P. M. quizer: porem dizer

o P. M. que odito D. Jorge

riaõ recebia , mas que dava

honra em fer Abbade de

Alcobaça ; creia o P. M. que

fem eíía honra podiamos
paíTar bellamente, aílí Dom
Jorge da Cofta quizeíTe paf-

far fem as nolfas rendas.' De-
mais doque , o Senhor Rey
D. Henrique, no mefmo te-

po, emque era Rey, foi junta-

mente D. Abbade , & Geral

Alcobaça
de Alcobaça com fuplemen-

tó de Monge j & do officio,

que fervio hum Rey , bem
podia prezar-fe, fem defdou-
ro da fua nobreza , o Emi-
nentiílimo D. Jorge da Co-*

lia.

Do P.M. S. MARIA
pag. 10 5".

Efiamefma inveãiva

4. diz naô so do Cardeal

D. Jorge^, mas fem exceiçaÕ

de todos os Cõmendatarios de

Alcobaça^ í?- dosque havia em
outros Mofieyros ,

que naÕfi-
zeraõ mais, que defiruir , is^

roubar: he fofrivel, que fé
diga com tanta generalidade

hima couza taõ vil, (ísf taõ in-

digna^ér com palavras taõfe-
as^de hum Infante CardealD.
Affbfigo,de hum Infate &c. to-

dos eftesforaõ Commendatari-

os de Alcobaça 'iyc.

REPOST A.

"^T Otavel anciã moftra o
P. M. Francifco de San-

ta Maria, em me fazer Rèo
das peííoas Soberanas; mas

fempre fahindo fora do feu

aíTunto : porque ,
que pa-

rentefco tiveraõ com o P.

Izo-



Izodoro, os Infimtes D. Af-
fonço , D. Henrique , nem
D. Fernando de Auílria.^

Ou em que allivia ao P. M.
ilíb,qeu efcrevi dosComme-
datarios de Alcobaça ? Mas
ja me laftimei outras vezes,

de que éramos devedores Sa-

pientibus
,

injipientibus .

Refpondo aos leus clamores.

Contra a pefloa, & Alte-

zas dos SereniíTimos Infantes

nomeados, nada diííè na mi-
nha Hiíloria ; contra os Cõ-
mendatarios fim , diííe mui-
to; mas nada de minha cabe-

ça; porque naõ fiz outra cou-

za, fi^naõ repetir, & referir,

oque diziaõ delles os Pontí-

fices Sixto IV. & Innocen-

cio VIII. & fe ainda iílio naõ
bafta, pera me alliviar defte

taõ grande crime
,
protefto

huma, & muitas vezes , que
em tudo quanto eu efcrevi

dos Commendatarios, o fiz

por me conformar com o Sa-

grado Concilio de Trento

;

porque por atteftaçaÕ folcm-

ne do dito Concilio, os Com-
mendatarios foraõ a deftrui-

çaõ, & a ruina dos Moíley-

ros ; dis affim o Santo Con-
cilio na feíT 25. de Regular,

cap, 2 1 . xhi.cum plcraque mo^

jiajíeria^ etlam Álihatia^ Pri-

oratiis, i^r- Prapofitm a ex ma-

la eorum^ quibas commijja fucy

runtj ad tnmijlrationei non /t'-

'cada. 137
viafãffafiieriút^ tamin [piri-

tiiafibiis
,
quiim m temporali-

bus
, detrimenta, cupit fan-

ãa Synoduí eã ad congrliam

monaftica vita difáphna om-

nim revocare ii^c. Agora ve-

ja o P. M. fe fe conforma, oil

nao, com efte capitulo do
Concilio.^ Eveja mais, fe fiz

aqui o Concilio alguma ex-

ceiçaô de purpuras , ou de
íangue Rcalí' E deixe jà por
huma vcs de alvoroçar o po-
vo com tanto clamor; ao me-^

nos porque naõ pareça, que
grita,& chama del-Rey,corao

quem fe doe. Sobre eíle mef-
mo ponto, & fobre a violên-

cia, que padecemos os Mon-
ges de Alcobaça na intruzaõ

dos Commendatarios , co-

meçando do Cardeal D> Jor-

ge da Cofl:a,q foi o primeiro^

ate o InfanteD. Fernando
que foi o ultimo de Auílria,

ja eu na minha Hiftoria dilfe,

quanto era neceíFario; & ta-

bem aqui neíla repofta. Se
ainda naÕ bafta, pera fazer

callar ao P.M. torno a dizer:c|

o Senhor Rey D. Aííonço
Henriques fundou, & dotou
o Mofteyro de Alcobaça,
naõ pera os Commendatari-
os, mas pera N. P. S. Bernar-

do ; & pera nos os Monges^

feus filhos; & deitou afua

maldição fobre o Rey , ou
S ou-
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outra qualquer pelToa

, que
tiraíTe, dividiííe, & tomaflè,

aos Monges, ou alheaííè do
dito Moíleyro, muito, ou
pouco , das rendas que

lhe dava
;
palavras do San-

to Rey: Jiquis vero ^ qmd
fieri non credimiis^ hoc mflrtim

faãuríx irrumpere, vel diminu-

\
ere voiuerit, imprimis fit ma-
lediãns^é" ex authoritate Dei
Pãtris Omnipotentis , <y Fi/ij,

& Sjiritíts Sanâi,<úr Beati Pe-

trij Apoftolorum Principis^ ex^

communicatus , a Sanãa
Ecclejia minifterio feparatus^

O" cum Juda traditore in In-

ferno Collocatus isrc. Daqui
veyo, que havendo-fe tirado

ao Moáeyro , & Monges
,
ju-

dicialmente certas Villas,&

rendas, em tempo do Senhor

Rey D.AffonçoIV.feu filho:

o Senhor Rey D. Pedro I.

nos reftituhio tudo logo , te-

mendo juftamente amaldi-

çaõ do Santo Rey D. Aííõ-

ço Henriques, feu quinto

Avo. Veyo mais, que o Se-

nhor Rey D. JoaÕ IV. nos

fez a mefma reílituiçaõ da

chamada commenda, tambe
por naõ incorrer na mefma
maldição j & ceníurou de ca-

minho a menos attença5,cõ-

que fe havia procedido em
huma matéria taõ grave,

quando fe tirarão aos Mon-
ges a dita chamada commen-

ihãça.
da, & o mais preciozò da

Real Abbadia,pera fe dar tu-

do aos Commendatarios
,

contra a vontade expreííà

do Santo Rey feu fundador.

Veja-fe a minha Hiftoria;que

pera refponder a efte Cadcr-

ninho do P. M. menos que
iílo baila,

DoP.M. S.MARIA
§.5.pag. 104.

N O §. :5. me da de barato o

P. M. que o P. Izodoro

foffe nomeado por Innoccncio

VIILpera Abbade de Alcoba-

ça isrc. mas logo no §. 4. nega

que o dito P. Izodoro TrijlaÔ

fojje por Innocencio VIII. no-

meado visitador das Sagradas

Ordens de S. Bento^ <ísr Cifter

&c. Aqui temos o coftumado

argumento do P. M. Argmnê-^

ta o P. M. ajfm\ Nicolao V.

concedeo aquella authorida-

deãos Abbades de Alcobaça

&c.fed fie efty que oque conce-

de , aísr ordena hum Pontifice^

naõ opode outra ves concedery

nem mandar outro\ ergo naÕ

concedeo Innocencio VIU. a
quella authoridade <(^c. Devia

por certo abfterfe o Padre M-
de femelhante eftylo de argu-

gumentar-y pois he clarOy que

nada conclue. Negamos huma,

& muitas vezes £ menor úrc. ^

RE-

/
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aífi efcreveò â l!geira,fe enca-

REPOSTA. minhavaõ a oíFender, fa/íem

^ _

ifi intentioné a noíTa Ordem
np Emos aqui o primeyro Ciftcrcienfcj era qaamo hiaô

ponto coiitroverfo de- a roubarlhe a priineira exceL
fta terceyra fatisfaçaõ, ao lencia, dequenos pfezamos:

qual deu occaziaõ. Ò P. M. porque a mayor gloria noííà

pela rezaõ feguinte. dos Monges CiílercienfcS

Na fua Chronica efcrev€0 hc, que nunca neceffitâmos

o P. M.Santa Maria,que mo- de reformadores de fora;

vido o Papa Innocêcio VIII. Mas antes fahindo de nòsre-'

da grande virtude,letras, & formadores pera todas as Re-
talento , do P. Izodoro, o íi- ligioens, como diffe o Papa
zera Vifitador nefte Reyno Innocencio IV. nunca daá

dos noíTos Monges Benedi- outras nos veyo reformador:

ítinos, & Ciftercienfes. Na Veja-fe o Apparato da mi-

mefma Chronica liv. i.pag. nha Hiftoria §.2. pag. 45.
^87. fes hum capitulo, ao Neíles termos, vendo eU
qual intitulou aífim: cap. 2 6. ultrajada pelo P. M. a mayoi*

^os mjfos Cónegos^ quevifita^ excellencia da minha Orde,
raõ^ & reformarão em dher- neceffàrlamente fahi a campo

Jòs tempos , differentes Re/igi- pela verdade: moftreilhe em
oens, Diocefei. E em deze- como falfamente attribuia a

f)enho do titulo defte capitu- quella gloria ao feu Izodoro;

o, posnelle, que o P. Izo- aíTi porque no tempo,em que

doro vifitara,& reformara as vifitou,jà naõ era feu,mas Ci-

duas Religioens de S. Bento, íl:ercienfe;& fobre tudo, por-

& de S. Bernardo, pertende- que naõ a ellc,mas aos Abba-

do, comoprima/^'ír/Vappare- des Monges
, ( & naõ Inno-

ce, attribuir â fua congrega- cecio VIII. mas Nicolao V. )

çaõ a honra de fahir delia fc concedeo a quella graçvi3&

hum fogeito taô avultado, q gloria, que o P, M. intentava

mereceo fer efcolhido, pera roubamos, & por na fua cõ-

reformar naõ menos que a gregaçaõ : provei a minhíi

Primogénita , & Princeza de verdade cÕ rczoês pofitivas;

todas as Religioens da Igreja, porque aprefentei a mcfma

a Sagrada familia Benedifti- Bulla, que citava, de Niculao

na. Eílas noticias,que o P. M. V. dada em tempo dos

S 2. Abbades
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Abbades Monges, & muito

antes quevieíle ao mundo o

P. Izodoro: naõ tinha repli-

ca eíla prova, fenaõ ceder â

verdade: porem o P. M. ain-

da achou, que fallar. Vê aqui

dizendo
,
que naõ nega, que

Niculao V. concedeíTe a

graça referida aos Abbades
Monges; porem que he cou-

za fatal em mim, naõ querer

admittir, que o que concede,

& ordena hum Pontífice, naõ

o poífa fegunda ves conceder

outro; por tanto que ainda ^
Niculao V. expedio a pri-

meira graça, naõ tira, que ao

depois Innocencio VIII. naõ

ratificafle, ou confírmaíTe a-,

mefma graça ao P. Izodoro:

& fobre eíla fua concluzaõ

(que devia moílrar pofiti-

vamente ) naõ allega outra

prova, fe naÕ exclamaçoens,

& erpãtos,q em todo efte Ca-
derninho íempre veyo faze-

do. Neila fua reporta incor-

reo o P. M. em dous defcui-

dos , ambos capitães: o pri-

meiro porque moftra, que

naõ percebeo bem a duvida,

fobre que contendemos ; o

fegundo porque uza de rezo-

ens negativas , as quais faõ

reprovadas era Apologias .

Naõ percebeo bemá duvida,

porque efta naõ era, nem he,

fobre a confirmaçaõ, ou fe-»

gunda conceíTaõ do primei-

ro indulto; fenaõ fobre a pri-

meira graça, que he,a que tras

configo a prova do mereci-
mento; e a que fuppoe mere-.

cimentos no fogeito, a quem
fe concede: as confirmaço-»

ens, nem à graça acrefcentaò

valor, nem ao fogeito delia

valia; porque faÕ como con-

ljbquêciasneceírarias,as quais

daõ os Papas liberalmente,

todas as vezes que as partes

as pedêm. Peloque fe o P. M.
nos dâj que a de Innocencio

Vill. naõ foi a primeira gra-

ça,mas fòmente confirmação

da outra de Niculao V; eílc

mefmo he,o meu intento;iíro

mefmohe o^ queremos;por-

q neíTes termos a hõra da dita

graça he toda dos AbbadeSi
Monges, & elles vem a fer^

quem moveo com a fua vir-j

tude ao Pontifice, peraque a:

concedeííc. Porem a noífa

duvida naõ era eíTa ; fenaõ

fobre fe foraõ os merecimen-.

tos do P. Izodoro a cauza,

como havia dito o P. Meftre

na Chronica, de o nomear o»

Pontífice vifitador noíTo?

Mais claro ; fobre fe foi a fua

nomeaçaõ peíToal! Porque^;

o dito P.uzaíTe dehuma prC"

rogativa,que jà achou na nof *

fa maõ , & na fua dignidad e

Abbacial; pouca, ou nenhui-

xxia
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ma gloria lhe pode refultar

da hi: & fe o P. M. nos con-

cede, ou naó nega a primei-

ra graça de Niculao V; iíTo

nos baila; pore lembrolhe,q

neíla,que nos concede, fe en-

contra com afua Chronica;

porque na Chronica appare-

ce o P. Izodoro taõ avultado

nos merecimétos,que por el-

les o elegeo o Papa Innocen-

cio VIU. emvifitador Apo-
ftolico da Ordem deS. Beto;

& aqui no Caderninho o dito

Innocencio VIII. naÕ fez ou-

tra couza , mais que confir-

mar huma graça, que havià

concedido aos Abbades Mõ-
ges o Papa Niculao V ; & ifto

naÕ he eleger de novo, nem
fazer ao P. Izodoro Viíita-

dor ; mas he fomente confir-

marlhe as graças da fua dig-

nidade Abbacial. O outro

defcuido do P. M. he,que ne-

íla fua defefa uza de rezoens

negativas contra os preceitos

da Arte; porque femelhantes

rezoens nefte género de ef-

criptura Apologética , nem
concluem, nem íe admittem.

Pertende moftrar o P. M. em
como Innocencio VIII. por

huma Bulla 'efpecial , nome-
ou ao feu Izodoro Viíítador

noíTo ; pois para concluir o
feu intento tinha obrigação

de a prefentar amefmaBulla

efpecial ; ou ao menos odia,

raez,& anno,cm que foi paf-

fada; & mais forçofamente
fendo a prova contra mim,
porque eu ex adverfo lhe a-

prefenteia minha de Niculao
V. Nem me diga o P.M. que
fatisfès, cõ referir-leao Agi-
ologio, & aos manufcritos
do feu P. Jorge; porque dos
tais manuícritos ja eu diífe

em outro lugar a conta, em-r

que os devemos ter: de mais»

que fe odito P. Jorge depõem
de Bulla efpecial,ou a vio, ou
naõ vioi* fe a naõ vio

,
pouco

credito merece ; & fe a vio,

lhe corre a mefma obrigação

de nos dar os fmais certos

delia, de como começa, &
do anno que corria, quando
fe expedio;& como nada di-

fto nos diz, o feu dito impor-
ta muito pouco: Equantoao
Agiologio , ellc nefte ponto
de Innocencio VIII. naõ af-"

firma couza certa; mas depõ-
em íòmente dc fama^que vai

omefmo,que dc noticia vaga;

Veja-fe: poriíío nada prova,

nem faz ao cafo.O quetudo
fuppoílo,terà pera íí o P.M.^
me tem refpondido; & bem
creyo.que comapplaufos do
vulgo; porem os Varoeas
doutos, os homens ferios.naõ

fey fe o entenderão aílim.

Do
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DoP. M S. MARIA
pag. 106.

Oiiclue o P. M. afua cen-

fuYa nejle^. <(sr mecrimi'

m físperameiííey de eu haver

citado em prova da dita cômif-

çaõ aoJeu Manrique: mas de-

veramepedir perdão defte cri-

me^ que me impõem: eu naÔ ci'

tei aquelle Autor em prova de-

que o Pontíficepor Bulla efpe'^

dal &c. .

REPOSTA
NAmefma pagina , & lu-

gar , a onde o noííb II-

luílriírimoBifpo D. Fr. An-
gel Manrique fe lembra do P.

Izodoro ( que he no Appen-
dixaoz. tom. dos feusAn-

nai s ) a hi mefmo diz, que,

Niculao V. foi, quê nomeou
Vifitadores aos Abbades
Monges de Alcobaça; porem

o P. M. fe o viojfe fes furdo

a eílâ noticia, que dà Manri-

que ; & difto o argui: junta-

mente a minha cenfura nunca

pode parecer ^ foi mal mere-

cidaj porque aous efcripto-

res taõ graves , & de tanta

veneraçaó o Illuílriírimo, &
Reverendiífimo Senhor Bis-

po de Badajox, Cathedratico

de Prima na Univerfidadade

de Salamanca, o P. M. Fr.^

Angel Manrique; & o Dou-
tiíTimo, & taó benemérito
da naçaõ Portuguefa, o P.

M. Fr. Bernardo de Brito;

mereciâõ mais; & naõque
os nomeaíTe o P. M. afíi feca-

mente, dizendo : lembraÕ-fe

também delleFr. Angelo Man-
rique^ & Fr. Bernardo de Bri^

to &c.

DoP. M. S. MARIA
§. 4. pag. 107.

o $.5. entra o P.M.afal-
^ lar com mah que excejjiva

larguefa da pejfoa do P. Izodo-

ro, dizendoi que lhe naõ confia

de outros merecimentos feus^

fe naõ os q faria noferviço de

D. forge da Qofia.Quem dif-

fe ao P. M. ou donde lhe confia

que o P. Izodoro fofife criado da

Cardeal D. forge? Bafia que

affi taõ facilmente fe lança a
advinhar em menoscabo, é"

ojfenfa do próximo^ Comofe a-

nima dizer, q lhe naõfahe ou-

tros merecimetos,mais q osJer-

viços, que faria ao Cardeal?

Quando dos ferviços nao tem

noticia certa c^í"*

RE-
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^. cap. 57. da dita ChronicaREPOSTA pag. 805. z{Ç\m: no tempó
em que ajjiftio em S. Eioy {o Pt

QUeoP.IzodorodePor- Imioro) contrahio eftreitiffi-

talegre tiveíTe, ou naõ ma amifade com D. 'Jorge da
grandes merecimentos pera Cojía ; o quaU fendo Arcebifpa

com Deos? Naõ difcuti elíè de Lisboa^ o mandou outra vei

ponto na minha Hill:oria;mas a Roma a dilingeciar o Capel-

diílè somente
, que pera elle /<?, a queja aspirava 5 is}- que

lèr Cõmendatario deAlco- pouco de pois confeguio ainjla-

baça, me naÕ conftava, que cia del-Rcy D. Afonfo V.

tiveíTe outros merecimentos tervindo nefte negocio o P. Izo*

mais, que os que fez no fer- doro como Agente do Arcebifpo

viço de D. Jorge da Cofta. mais abaixo, acrefcen-

Eftranhava muito o P. M. tx.mas della^& delle (do fo-

efte meu dizerj & depois de cego do feu cobicolo) o tirou

o cenfurar por largueza , & a gratidão^ eir- a^mr ao ArcC'
oíFcnía do próximo, me pre- bijpo Cardeal; porque dezejan^

gunta com feu tanto dc im- do refponder com digna recom-

paciencia j quem me diííe a- penfa ao 7iiuito, que lhe devia^

mim, que o P. Izodoro fora &Jentinâo juntamente verfè
criado de D. Jorge da Cofta? jujlo premio tantos merecimen"

Quando dos ferviços( diz el. tos ^ renunciou netle a grande

le) naõ tenho naticia
, & dignidade de D. Abbade de

dos merecimentos a pudera Alcobaça.

ter, fe leíTe a vida do dito P. Eiíaqui, fem me fer necef-

no feu Ceo abertOé Aefta pre- fario advinhar, nem ajuizai

gunta do P. M. refpondo, em oíFença do próximo , co-

mui brandamente, pelo naõ mo foi criado o P. Izodoro
efcandecer mais; que o Mal - do Arcebifpo D. Jorge da
fim, que deu com a lingoa nos Coíla; porque na noíTa terra,

dentes , & me defcobrio eíla Agente vulgarmente ; vai o
falta do P. Izodoro, foi o M. mefmo que criado acrefcenta-

R. P. M. Francifco de Santa do., ou nobre. Também temo8
Maria, Chronifta geral da cõ- os feus merecimentos no fer-

gregaçaõ do Evangelifta, na viço do dito D. Jorge, com^
fua Chronica intitulada o Ceo o dito Padre entrou na encov

aberto na í^r^j porque no liv. menda de Aloobaça. Agora
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quizera eu fabei" do P. M.
Francifco de Santa Alaria,^

fahida dava a eíla fua contra-

diçaõj porque na Chronica

dizjoque acabamos de ver; ^
o P. Izodoro foi Agente do
Arcebifpo D. Jorge; que o

mandou a Roma;& que odi-

to D. Jorge,deze)ando refpõ-

der com digna recompenfa

ao muito,que lhe devia,renú-

ciou nelle a grande dignida-

de de D. Abbade de Alco-

baça ; & aqui nefte feu Ca-
derninho nega tudo ifto: &
o que mais he,que efquccido

de fi,& do que havia efcripto

na Chronica, me infulta com
intoleráveis opróbrios

,
deq

me lancei a advinhar,& que

fiz juizos temerários em offé-

fa do próximo; como fe eftes

aleives foílem couza de cha-

ça,pera fe imprimirem, & da-

rem de comer a todo efte

Reyno : porem eu por tudo

paíTo ao P. M. a troco de o
colher em notórias contradi-

çoens.

Do P. M. S.MARIA
Íêv ;'pag. 109.

"P Donde provarei eu com al-^ guma evidente demon-

firaçm efta verdade? Da mef-

ma Bulla que o P. M. allega

contra mim, Neila diz o Ponti-

Jice InnocenciO VIU. as pala-

vras referidasja no §. S. ?jr ^
o devemJer outra^ lis- milvezes

em abono irrefragavel do P.

Izodoro:falia cõ elle o Pontifico

isr dití cui apud Nos de reli-

gionis zelo&c.

reposta:
Ontiniia o P. M. Santa

Maria e emfeitar ao feu

Izodoro ; & fuppondo que o
Põtifice o nomeou peraCõ-
mendatario de Alcobaça,de^

fta nomeação, & das palnvras

que refere da Bulla do feu

provimento, intenta provar,

&na5 menos que demon-
ftrativamente, em como o P.

Izodoro era hum Santo: ou-

que refplãdecia nelle grande

zelo da Religião, a pureza

da vida, a honeílidade dos

coftumes &c. & concilie o
feu arezoado, dizendo; que

à vifta defta clariílima attefta-

çaÕ da cabeça fuprema da

Igreja,naÕ fabe como eu pof-

fa dizer, que me naõ confta

de outros merecimentos do
P. Izodoro, fenaÕ os que fa-

ria noferviço de D. ]orge da

Cofta. Eftà tudo ifto muito

bem falladojmas começando
por elta ultima parte , certa-

mente naõ merecemos ao P.

M.que nos faça taõ noviíTos,

que



que perteiida fazemos coca

com o metueildo deílas p:4a-

vras , a cabeça fnprema da

Igreja? Como fe a promoçaõ
do P. Izodoro fofle alguma

definição de th também lhe

naõ merecemos, que,fallando

diante de nòs, chame attefta-

çaõ da cabeça fuprema da

Igreja as palavras, que refere

da Bulla . Sabemos muito

bem, que couza he a cabeça

da Igreja; & fabemos diílin*

guirna diverfidade das ma-
térias, que trata; porque ain-

da que o Pontifíce fempre he

cabeça da Igreja, porem nem
lempre falia por attcftaçaõ

como PrincepeTuptemo ; ne

fempre as fuas palavras faõ

oráculo, a que naÕ polfamos

repHcar:& feem alguma par-

te o naõ fiõ,nê atteftaçaõ do

Princepe,he na prezente Bul-

la do Padre Izodoro; porque

as palavras referidas dadita

Bulla faõ meramente narrati-

vas,& naõ decifivaS; faõ pa-

lavras gerais, que os notários

das Bulias tiraõ dos feus for-

mullarios,por onde as palíaõ;

& íenaó veja o P. M. todas

as Bulias, que eu trago na mi-

nha Hiftoria de femeíhantes

provimentos nos Abbadcs

perpétuos, & outras mais em
outros Autores, & achara

em todas eftis mefmaspala-

^4-5
vras per verha fofma/ia-, &hc
certOi que fendo osfogeitos

providos tantos, & divtrfoSj

& em divcrfos tempos ; os

feus merecimetos naõ foraõ,

nem podiaõ fcr iguais , como
foaõas palavras das Bulias;

porêcoma oformullario he
fempre o mefmo, poriifo cm
todas as Bulias fe achaõ fem-
pre as mefmas palavras: por
eíía rczaõ faõ palavras narra-

tivas, & mefmo porillò naõ
provaÕ, nem faÕ attcílaçaõ

do Princcpe. Mas eu quero
dar de barato ao P. M. que
as palavras,quc refere, faõ cf-

peciais, & naõ garais; & que
foraõ efpeCialmente notadas

pera o feu Izodoro; porem
riem com tudo ifto provaõ
couza alguma ; nem fazemj

nem desfazem ao intento do
P. M. a rezaõ hc; porque fe-r

gundo das mefmas palavras

confia, iíTo que diz nellas o
Papa,foi por informação,que
lhe dcfaõ; nada diz de íí, ibi:

cai apnd Nos de religionh zela

tyc.fide digna tcftimoniapCY-

hibentur : & quando o Papa.

falia por informação de ou-

trem, as fuas palavras nada

provaõ ípfo faão\ mas deve

aparte, que impetrou a Bul-

la, provar allunde a narrati-

va; & mais forçozamenre

tendo advcrfario, que negue

T exadv^
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verfo,como aqui tem o P.M.
aílí o diz expreíTamente com
óutros muitos Doutores,que

cita, Mafcardo de Prohatktt.

tom. I. concluf. 159.11.21.

ibi: limita^ non proccdere fu-
pra diãam conclujionem^qnan-

do Papaquidattefietur taqiui

fihi a parte navratim ; time

enm non ftatur ejus aj/ertioni;

fed impetranti incumbit ónus

probandi narrata in refcripto

ejje vera-,Ji ab adverfario ne~

gêtur. Abbas in cap.z.de Ref~
cript: & in cap.fimde Prasú-

pt: isrc. Admire o P. M. que
parece efcreveo efte Autor a

doutrina prezente pera o ca-

fo, em que eftamosj peloque

fe o P. M. naó tem outra

prova, que faffa mais a favor

do feu Izodoro, pouca rezaõ

tem, para o que concluio, di-

zendo: Logo grandeseraõy iir

notóriosj os 7nerecimentos do P.

izodoro
j
vijlo que o Pontífice os

callifica cõ termos taô encare-

cidos-, porque nem os termos

do Põtifece faõ encarecidos,

nem,que o foraõ, faziaõpro-

va por encarecidos ; mas fò-

mente a fariaó, le fofsem

por atteftaçaõ do Princepe

de faão proprioyfea alieno co-

ram fegefto, como moftreiar

cima. Também naõ tem re-

zaõ .0 P. M. em dizer
, que

o Papa nomeou ao P. Izodo-

ro pera Commendatario dc
Alcobaça;porque o Papa naõ
o nomeou , mas renunciou

nelle o Cardeal D. Jorge da
Cofta, comoo mefmo P. M.
diz na fua Chronica,&quc
fesa renuncia em recompen-
ça do muito, que lhe devia:

neíles termos naÕ fes aqui a
Papa outra couza mais qUc,

o que vemos fazer comum-
mente nas renuncias dasco-

nezias; que he fomente con-

firmar o fogeito propoftofe

muitas averiguaçoens dos fe-

US merecimentos.Temos po-

is, que o P. M. Santa Maria
nada tem feito ao fcu inten-

to, em quanto nos naõ allega

outra prova, ou outras rezo-

ens mais juíiifícadas: àlcm de
também aqui fe contradizer,

emquanto havendo dito na
fua Chronica, que o Cardeal

D. Jorge renunciou no P.

Izodoro;aqui no Caderninho
diz, que o Pontifico o nome-
ou de Moíit próprio na eii

<íommenda de Alcobaça.

DoP, M.S. MARIA
pag. 109.

P^^. i<5, do feu Apparato
^ diz o P, M. âcercadehíí

dito do Papa Paulo IV. quefc-

jiaÕpodia dizer delie
^
que dif-

fera o que^naÔfabia-Jogo tam-



lem fe naÕpode dizer do Papa
Innocencio Vlll. que naõJa~
hia^ ou que ignorava o q dijfe

do P. Izodoro? falvofe os Pon-

tijices ((jrc.

REPOSTA.

Ainda períevera o P. M.
Francifco de Santa Ma-

ria nos enfeites defte feu Izo-

doro ; & argumentandome
aqui doque diíTe o Papa Pau-

lo IV. dos Pontiíices, que te

havido Benediâinos, pera

eftas palavras acima repeti-

das da Bulla de Innocencio

VIII. pertende contra mim,

que aíli como o dito de Pau-

lo IV. foi certo, & eu o te-

nho por tal, que tenha tamhe

por certo , & fem duvida,

quanto fe acha na Bulla de

Innocencio VIII. em louvor

do P. Izodoro; porem efta

pertençaÕ do P. M. me pare-

ce menos juftificada; porque

fe dâdiverciffimarezaÕ nefta

paridade. O dito de Paulo

IV. foi com juramento; foi

huma atteftaçaõ folemne do

Princepe:veja-fea Illefcas,&

a minha Hiftoria no lugar ci-

tado; & as palavras da Bulla

de Innocencio faõ humaíim-

ples narrativa, que nada pro-

va. Paulo IV. fallou oque fa-

bia, & tinha rezaó de faberj

da. i4f
porq fallou dos outros Fo-
ti fices feus anteceíforeS, que
tinha em fua cafa ; as proezas

dos quais eraõ notórias a to-

do o mundo : & Innocencio

VIII. fallou por informaçaõ

de outrê ;& de hum homem,
que naõ conhecia, nem era

conhecido; & niíTo que diííè

fem defdouro da íuprema

Cadeyra o puderao ficilme-
te enganar. Finalmente Pau-

lo IV. fallou de hum S. Gre-

gorio Magno , de hum Sa5

Gregorio VU. de hum Urba-
no II. de hum Innocencio 11.

de hum S. Pedro Ccleftino,

de hum Gregorio XI. & de

outros femelhantes Heroes,

os mais mimofos, & prefados

filhos que criou a fama : &
Innocencio VIU. fallou, mas
de quê.^do Reveredo P. Izo-

doro;que he o muito, & ma-
is que tinha o dito P.quando

levantado do pò da terra, o
fizeraõ Commendatario de
Alcobaça. Por todas eftas re-

zoens de diverfidade jufta-

mente quero que ao dito de

Paulo IV. fe dê inteira íè, &
credito; & naõ quero o meC-

mo nas palavras de Innocen-

cio VIU. em quanto faõ nar-

rativas, & de formulario,co-

mo diífe acima.

T a. Do
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Do P. M. S. MARIA

."VT 0§. 6. fuppoem oP. M.
que me convence dehuma

manifejta contradição--, porque

havendo eu dito no Ceo aberto

que pelo P. Jzodoro viera ao

nojfo convento de Xabregas a

Igreja de S. JoaÕ de Rioma-

yor^memojlra huma fepultura
no dito covento, na qualfe diz,

que aquella Igreja lhe viera

por Fernande Annes &c.

Aqui temos outra ves ofa-
talargumento do P. M.funda-
do em que {como apparece) que

hum homew,quefez hma cou-

fa, involva contradição^ que

outro homem também a fajfa

pelo mefmo^ ou por outro modo.

Hefê duvida/^ a quelia Igre-

ja podia vir a hum convento

pelo Prior., peloPadroeyro, pe-

lo Solicitador., que mediaffe.,<sr

folicitaffeo efeito., peloDioce-

/a^io, e finalmente pelo Pontífi-

ce. Pelo Prior renunciando--, pe-

lo Padroeyro &c.

REPOSTA.

NAõ poíTo negar, 4 quan-

do efcrevi a minha Hi-

fl:oria,me naõ occorreo
,
que

huma Igreja fe podia unir a

hum convento pór todos os

meyos, modos, & peíloas
, q

apontava nefte lugar o P. M.
S.Maria. Efta Igreja de Rio
mayor ( como o P. Al. diz

em outra parte da fua Chro-
nica) era.de padroado parti-

cular;& nas íemelhãtes igre-

jas pera fe unire, baila a do-

ação do Padroeyro, & acon^

firmaçaÕ do Pontífice : as

mais dihgêcias ou miniftros,

que intervém, faõ meyos or-

dinários de direyto. Peloque

foi fuperfluidade no P. M
difcorrer neííe nogocio por

tanto miniílro ; maz ja que
vay a fazer as cotas com mi-
udefa,ainda lhe efcaparaõ ao

P. M. algumas eíl:açoens,que

pudera correr; porque alem

das peíToas nomeadas, huma
Igreja pode vir a hum con-

vento,em primeiro lugar por

DeoSj como coufa primeira,

porque fem o concurço da

primeira cauza nada fe faz;

pelo efcrivaÕ da Camara da
Bifpo, que havia de tomar a

defiftencia do P.Izodoro;pe-

lo advogado em Roma, que

fas a fuphca; pelo Notório,

ou Secretario que efcreveo a

Bulla; peloofficial da plum-

bata,que lhe poem o fello;pe-

lo Banqueiro
,
pelo luis exe-

cutor; & ultimamente pelos

oíficiaes que daõ a poílè; &
fenaÕ
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fenao fora por acrefcentar a

ladainha,puderamos também R E P O S T A.
meter os officiaes dos regi- a _

fios; porque em todos os re- A Qui vem com excelente

feridos, menos em Deos, ca- propriedade a tam cele-

be o ora pro nobis. Porem efta bre & celebrada fcntença: in

foluçaõ, ou repofta, naõ pa- cidit in Jiyllam., cnpiens vitare

rece fer decente a hum home í-^ií^/Mw; porque o P. M, Sã-

ferio; nem eftas rezoens ne- ta Maria pcra fugir da preze-

gativas ( como ja adverti ) te contradição
,
deque eu o

laõ, as que fe efperaõ em hu- argui na minha Hiítoria fo-

ma Apologia; & finalmente bre a Igreja de Rio mayor,
nem as julgo merecedoras de veyo a cahir em outra nefte

fe impugnarem. Demais que feu Caderninho. Bemvioo
nefta foluçaÕ temoP. M. ^ Leytor, oque acaba de dizer

eítimarjporque lhe pode fer- o P. M, que naõ fabe, nem
vir pcra tudo lhe confta , fe o P. Izodoro

renunciou primeiro em, Fer-

i!«iv.\- nandc Annes,antcvendo que
Do P. M. S. M A R I A elle uniria mais facilmente a-

pag. 114. dita Igreja ao convento de

Xabregas ;
agora veja o que

Q E o P. Inodoro reníiciou diz pelo contrario na fuá

^ primeiro a igreja em Fer~ Chronica: efcrevendo a vida

nafuie Jnnes,aníeve}ulo, q pelo do P, Izodoro, liv. 5. cap. 57.

grande amor que eftetwhaâ pag.801. diz A^\m: alcançou

congregafaò,&pclo dezejo cÕ^ (o Padre Izodoro ) mí^mV?
queja andava de entrar nella, da[na Igreja pera a congrega-

uniria com o feu poder maii çaõ ; & com efta rica dadiva^

,

facilmête adita Igreja ao cÕ- & com outra mais precioza^

vento de Xabregas \ oufe de que era afua pejfoa^veyo pe-

pois de unida a Igreja ao con- dir o habito ao convento de

vento de Xahregas^omefno co- 'Xabregas, a onde foi recebido

'vento nomeou a Femande An- com jnmmo gofto dos nojjbs co-

nes Vigairo delia--, os quais Vi- negos, como homem que trazia

gairosfe cojlumaõchamar Vri- pera a Religaõ^oqiie os outros

ores-, nao ?ne confia: mas bem vem bufear a ella., honra , <(sr^'

poderia ajjiJar j & afjife con- proveito é'c. Atequi o P. M.
corda &c. Santa
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Santa Maria: agora pregunto;

& fe elle naõ fabia de certo

( como confeíía no Caderni-

nho ) fe renunciou, ou naõ o
P. Izodoro noFernande An-
nes, ou no convento de Xa-
bregas , como efcreveo na

Chronica
, q o dito Izodoro

alcançara com eíFeito a rend-

ei a, & que levou a Igreja de

Rio raayorâquellecõvento.^

£ fe a naõ levou, ( como du-

vida no Caderninho
, ) que

goílo foi efte dos feus Cóne-
gos, ou que honra, nem que
proveito levou o P. Izodoro
pera a Religiaõ Eis aqui a-

cor,deque faõ as cores,com-

que fe formaÕ nas Hiftorias

as pinturas; de goftos aerios;

de honras fingidas; & pro-

veytos imaginados. Na pala-

vra do Caderninho; feoP.
1'zodoro retiunciou primeiro em
Fernatide Annes^ antevendo q
pelogrande amor que efie tinha

â congregação uniria adita

Igreja ao convento de Xabre-
gas érc. parece que o P. M.
queria vir , ou naõ fey como
naõ veyo, com outro eípiri-

to prophetico no P. Izodoro

femelhante ao do dito Bifpo

Jardo;porq podia entaõ dizer

q iíTo bailava pera o goílo dos

ieus Cónegos; eífe alimento

daefperança; mas antes que
o diga, paíleraosa diante.

DoP. M.S. MARIA
pag. 114.

TA Ira que ajjim moftrava^ q
^-^ o P. Izodoro naõ fora no-

meado pera Abhade daciuelk

convento fendo geralda tninha

congregação-.,fenaÕfendo Prior

de Rio mayor: logo convencerey
o contrarioimas entretanto de-

zejara fàber, qual era mayor

credito pera aquella RealAb-
badia? fer nomeado pera ella

hum geral de huma Religião^

ou hum fmples Prior de huma
Igreja ? Em quanto o P. M.
cuida na repofta isrc.

REPOSTA.

P Regunta o P. M. qual fe-

ria mayor- credito pera

a Real Abbadia de Alcoba-

ça , fer nomeado pera ella o
Geral da fua ReligiaÕ, ou hú
fimples Prior de huma Igreja?

E dame tempo pera a repo-

íla; porem eu por naÕ me-
meter neíía concideraçaõ, a

eíla fua pregunta fatisfaço c5

outra. Digame o P. M. fe o
íizefem Prior de Rio mayor,

ou de huma boa Igreja do
Padroado, fendo elle Geral

da fua CongregaçaÕ , havia

de deixar o Generalato, &
aceitar

\
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1

aceitar a Igreja,ounaÕ?0 ca-

fotê fuas duvidas, porq ifto R E P O S T A
de fer Geral de huma Religi-

ão, aindaquefeja como con- A Matéria do prezente §.

trapefo de acabar em vida,& '-^ vem a fer; que havendo
de topar com hum Núncio efcripto o P. M. BVancifco

mais ou menos afFeiçoado, de Santa Maria ria fuá Chro-
naõ he de todo mao : pela nica , cm como jazia na cafa

outra parte aquillo de fer Pri- do Capitulo de Alcobaça o
or perpetuo, aindaque foíTe P. Izodorode Portalegre, eu
com pouca renda, também lhe moftrey, que naõ; mas
hc muito bom, ao menos por que jazia no feu convento
naõ ter o cuidado, & fufto, de Xabregas ; porque là, &
de fazer geral da fua parciali- naõ em Alcobaça, fe via a fuâ

dade; o que nem fempre fuc- fepultura, & epitáfio^ qiie o-

cede. Em fim em quanto o mefmo P. M; referia na fua

P. M. fe delibera em fe a cei^ Chronica. Agora pertendch-

tara , ou naõ, paílèmos ao §. do oP. M. conciliar eftaCon-

6.; porque da deliberação, ([ tradição^ de que cU o árguí;

tomar, pende a repoila, q el- reiponde com feu tanto de

le quer de mim. deftrefa;porque nem afíirma,

nem nega, fe foi tresladado

o P» izodoro ; mas fomente

Do P. M. S.MARIA fuppoem > que o podia fer:

§.6. pag.115* repito aá fuas rrtefmas pala-

vras do Caderninho : ja me

NElle cli%y que me defcohré càufa grande fafilo impugnar

outra evidente contra- tantas vefes aquellc fatal ar-

diçaô em eu dizer^ q o cadáver gnmento do P. M. aqui o temos

do P. Izodoro fora levado dê outra ves^ & he efte: O cada-

Odivellas a Alcobaça: oqfeen^ vef do P. Izodoro efídfepulta-

COJitra^ diz^ mamfeftamentc do em Xahregas\ logo nuncafoi

com o letreyro de humafepultU' levado a Alcobaça; é ftunca

ra (src. epeve enterrado na quelle Mo-

^a me cauf<t grande faftio fleyro\ tem o P. M. provada

impugnar tantas vezes aquelle a contradição . Beni havidas

fatal argumento do P. M. aqui eflaõ as Hiflorias ! Que dire-

Q temos otitva ves &c, mos aos infinitos cadáveres^ ^
fora»
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foraÔ fepultados primeiro em
huma parte y ir depois levados

a outra? Pois que importa dizer

aquelle letreyro^qiie o cadáver

do P.lzodorojas em Xabregas^

pera o P. M. inferir com tanta

firmefa-,que naôfoi levadopri-

meiro a Alcobaça., arguindome

de huma contradição que de

nenhum modo convence: ohque

naõ fe acha a talfepultura., nê

na cafa do Capitulo &c. AíTira

o P. M. Santa Maria em que
fupponho (porque elle o naõ
amrma cxpreílamentc

) que
qutz dizer,q o P. Izodoro fe-

do primeiro trafidodeOdi-

vellas pera Alcobaça , íói ao

depois tresladado de Alco-

baça pera Xabregas. Eíla re-

porta do P. M. em primeiro

lugar vem tarde; porhavia

de fcr na Chronica ; haviade

fer no mefmo lugar , a onde
elle pos o motivo da duvida;

aonde efcreveo os dous luga-

res, emq diíTe jazia o P. Izo-

doro; peraquc o Leytor logo

ahi achaíTe tudo junto; o re-

paro, & a repoftadelle;a du-

vida , & a foluçaÕ. Mas ve-

nha,ou naõ venha tarde, nú-

cà vem a tempo; porque naõ
baila, que diga livremente o
P. M. que foi tresladado o
íèu Izodoro,nem que fuppo-

nha, que o podia fer; mas he

tieceílàrio Autor, ou docu-

mento verdadeiro^&authê-í

tico , donde confte eík tref-

ladaçaõ ; aos quais o P. M.
naõ tras, nem allega; mas fo-

mente fuppoem, que poderia

fer tresladado; oq naõ baila:

o P. M. affirma, que foi tref-

ladâdo o P. Izodoro ; eu ex-

adver/ò digo que naõ: & co-

mo eftamos ambos iguais na

authoridade de dizer, era ne-

ceíTario Autor:ou documêto
verdadeiro, que mediaíTc, &
decidiíTe a contenda. Diz o
P. M. pag. 1 1 8. que fe affir-

mou, c| o cadáver do P. Izo-

doro fora levado de Odivel-
las a Alcobaça, foi com fun-

damento de huma memoria
do feu livro dos IngrclTos; &
porq o mefmo dize osfcus

Padres Joaõ de S. Eílevaõ,&
Miguel da Cruz : eftà bem:
mas poriílb mefmo , & peloq

elles dizem , naÕ pode o P,

M. valerfc aqui do rodeyo

da trcsladaçaõ. Provo: cííà

mefma memoria do livro dos

IngrcíTos, que o P. M. feguio,

& cita, fe diz,quc o P. Izodo-

ro foi trazido pera Alcobaça

ainda diz mais; porque acre-

fcenra,que o dito P.jaz, &e-
llà de prezêtecm Alcobaça:

palavras da memoria pag.

1
1 7. do Caderninho ihhmor-,

reoem Odivellas^é' logofoi le-

vadopelas Mõgesfokmnemête
a Al-
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a Alcobaça-, ^abijascomos fem apurar, rierhfe lembrar

outros Abbades no capitulo, dos Epitáfios
,
que deixava

Peloque fe conforme efta efcrito.

memoria o P. Izodoro jas no Suppofto pois q o rodeyo
capitulo de Alcobaça; logo da tresladaçaõ naõ pode va-

hc falço dizerfe que foi tres- ler ao P. M.alTim porque naõ
ladado pera Xabregas:fedfie dà Autor, nem abonador ao

ejl, que o P. M. feguio, & ci- feu dito; & juntamente porq

ta porfí a eíla mcíma memo- a dita tresladaçaõ naÕ fe po-

ria; logo nada pode dizer cÕ- de bem ajuílar com o livro

tra ella no Caderninho, por- dosingreíí[bs,que o P. M. fe-

que feria parecer inconftan- guio na Chronica : entro eu

te; feria dizer, & defdizer, agora ( porque agora me ca-

cõforme o rumo donde cor- be avez) a impugnar aeíTa

reíTe o vento: logo o P. M. tal memoria do dito livro; &
naõ fe pode valer, nem fugir aífi digo contra ella; que o P.

pera o fubterfugio da tres- Izodoro nunca foi treslada-

ladaçaõ; & confequenteme- do; mas logo do lugar aonde
te ainda temos , & teremos morreo, o levarão pera Xa-
empè a cÕtradiçaÕ,dcqueeu bregas. Para entendermos cj

o argui. No Prologo da fua o dito P. jas de prezente em
Chronica cenfurou o P. M. Xabregas,nos baila o feu epi-

ao feu Jorge dc S. Paulo ( fê tafio, & fepultura, que fe vè
duvida por verificar em fi o no dito convento; porque os

textogkriaffi meam alterinon epitáfios neíla matéria de ja-

dabo\àQ(\aQ efcrevera fem a- zigos, íaÕ textos, que naõ fe

purar averdade, & que trata- podem negar de fácil; & pro-

ra fomente dc efcrever,quan- cedem a todas as outras noti-

to achava, fem apurar nada cias; & pera entendermos, ^
doque eícrevia: porem eíla nunca foi trazido de Odivel-

cenfura naõ fey fe eíla mais las pera Alcobaça; nos baila

própria no P.M. porque quã- também, oq diz o P. M. ne-

do foi a efcrever as fepultu- íle feu Caderninho pag. 1

1

6.

ras de Xabregas , efcrevco Para moílraro P. M.a cauza,

quanto achou afi como jazia, porc] naõ fe acha,nem vè na

& quando efcreveo as me- caza do noíTo capitulo fepul-

morias dos feus Ingreílbs, ta- tura alguma do P. Izodoro,

bem efcreveo,quanto achou, diz no lugar citado, q as fe-

V pulturas
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pulturas fe coílumaõ diílin-

guir, & conhecer pelas inf-

cripfoens; & como os Mon-
ges fofriaô mal aos Còmen-
datarios, poriíTo naó foi mui-
to, que naó gravaíTem infcri-

pçaõ alguma na fepultura do
P. Izodoro: eftà bemj & diz o
P. M. amefma verdade na
parte, de(| os Monges íofriaõ

mal aos Commendatarios

:

agora pregunto , & fe os

Monges pelo amarem pouco,

mõ lhe fízeraõ o menos; fe-

naó lhe gravarão epitáfio na
fcpultura;com(jue animo, ne
comque vontade lhehaviaõ

de fazer ornais! comque ani-

mo haviaõ de ir bufcalo a O-
divellas, & trazelo, pera Al-

cobaça ? o P. Izodoro mor-
reo em Odivellas, onde naõ

tinha configo os Monges;

por tanto pera elle fer trazi-

do pera Alcobaça, primeiro

havia devir avizo de Odivel-

las, pera ^ foíTem por elle;ha-

viaô-fe de difpor os Monges,

pera o hirem bufcar: & fobrc

tudo haviaõ de dezembolçar

muito bom dinheiro pera os

gaftos da jornada, que de ida

& vinda importava em trin-

ta equatro legoas ; & haviaõ

de fazer hum acõpanhame-
to, 4 foíTe decente a hú Ab-
bade perpetuo de Alcobaça,

cuja peífoa , & preeminente

dignidade reprezentava o
Cõmendatario defunto; &
tudo iílo com outras muitas

miudezas,& gaftos ( que naõ
expendo) era muito mais fe

comparação
,
doque porem-

Ihe hu epitáfio, ou breve le-

treyro na fepulturai/^í/Jic efl.

( como o P. M.confeíTa
) que

os Mõges,pelo naõ gaílarem,

naõ puzeraõ o epitáfio, que
era menos

5 logo muito me-
nos lhe fizeraõ ornais; muito
menos o foraô bufcar a Odi-
vellas, pera lhe darem fepul-

tura em Alcobaça. Pera di-

zermos que o foraõ bufcar

pela rczag politica de fer feu

Prelado, naõbaftaeílãrezaõ;

porque Odivellas era Mo-
íteyro da Ordem,tanto como
Alcobaça, aonde o podiaõ

enterrar com amefma decên-

cia. Demais, que fe o P. M.
quizer , que poreífa rezaô o
foraõ bufcar; eííà mefmare-
zaõ fas contra elle; porq os

Monges depois dç o terem

em Alcobaça
,
pela politica

de elle fer feu Prelado, pela

mefma politica o naõ haviaõ

de largar,nem deixar tresla-

dar pera Xabregas : porque

jazigo por jazigo, naõ poderá

negar o P. xM. qinais autho-^

rizado eftava o P.Izodoro no
Real Mofteyro de Alcobaça^

do^ naõ no fea convento de
Xabregas.



Vmdtcaãa.
Xabregas. A\^erdade eu

entendo nefte cazo,& fe col-

lige pelo eíFeito ) he, que os

Monges, aílicomo naÕ ama-
rão em vida a os Cõmêdata-
rios, nem na morte os quize-

raõ côílgo; poriffo o naõ en-

terrarão em Odivellas, quã-

tomais em Alcobaça; Avi-
íla doque os feus criados, ou
os Reverêdos P.P.de Xabre-
gas, pela obrigação antiga,o

levarão a fepultar âquelle

convento Confirma-fe eíte

meu penfamento, porque os

Monges de Alcobaça aílico-

mo foraÕ certos da morte de-

ite Cõmendatario, logo com
todaa prcíía poffivel, trata-

raÕ de eleger y\bbade Mõgej
& elegerão cõ eíteito ao Re-
verêdiíTirao Senhor D. Fr.

JoaÕ Claro,lête de vefpora

deTheologia na Univeríida-

de, antesq fe lhefvieíle meter

em cafa outro Commendata-
rio; Veja-fe aminha Hiíloria

notit. 1 2. Edivertindof-e os

Monges com o negocio da

nova eleyçaõ , & com os

aplauzos do novo Abbadc
eleyto, vcja-fc como trata-

riaõ de ir a Odivellas bus-

car o Commendatario ? Fi-

quemos pois emque, fuppo-

ílo huma ves,que o P. ízodo-

ro hoje jasern Xabregas, nu-

ca foi trazido pcra Alcoba-
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ça;& confeqnentemente nu-
ca foi tresladado (como vi-

nha dizendo o P. M. ) de Al-
cobaça pera Xabregas.

Do P. M. S. MARIA
$. 7-pag. 119.

o 8. entra o P. M. em
^ ^ novos empenhos, esforça-

do-fe a provar que o P.Izodoro

quandofoi nomeado D. Abba-
de de Alcobaça, naÕ era Cóne-

go da minha congregação, fun-
dando-fe naquellas palavras

da Bulla. Dileão filio íjrc.

REPOSTA.
A Matéria deite hefo-

brc fe o P.Izodoro,quã-

do foi afer introduzido na
encomenda de Alcobaça, era

ou Prior de Rio mayor^ ou
Religiofo de S. Eloy.^ Porem
neíte particular eu ( fuppoíto

inclinei maisaque foíTe antes

Prior) contudo nada affir-

mei, nem neguei; mas íòme-
tereprezentei as duvidas,que
me ocGorriaõ na matéria; âs

quais vem agora refponden-

do oP. M. porem eu, porq
nao tenho avontade de o ar-

guir, que elle fuppoeni; & a-

liàs nada fe me dà, que o P2

Izodoro foífe primeiro Pri-

or, ou Religiofo,remetto ao

V z Leytor
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Leytor o exame da prezente dizer,que em Roma naõ fou-

fatisfaçaõ do P. M. & a elle beraõ, oque efcreviaÕ; logo

fomcte lembro de caminho, pela Bulla do P. ízodoro iiaõ

que hum efcriptoi* indiffere- hetaõ claro,nem certo,como

te, ifto he, que nem affirma, oP. M. íuppoem, que o leu

nem nega, ( como eu fui no ízodoro era Geral da íua Or-

prezente §. ) naÕ pode fer dem, quando veyo pera Al-

reconvencido,ncm redargui- cobaça: acrece, que cm toda

do; fatisfeito íim, quando fe- a Bulla do P. Ízodoro fenaõ

lherefponda em forma aos fas mençaÕ de clérigo viuen-

feus efcrupulos:& o Leytor, te em comum; que he opre-

paraque com inteira noticia dicado principal cmque poe

da cauza poíla proferir a fe- o P. M. o feu ultimo confti-

tença,àlem dasrezoens que tutivo, & primeyro diftinti-

dei, na minha Hiíloria,ê du- vo das Religioens com votos

vida de fer o P. ízodoro Ge- perpétuos : aifique o Leytor

ral da congregação do P. M. ponderando bem eftas rezo-

quando o proverão na enco- ens; & duvidas minhas, fará

menda de Alcobaça,lhe digo o iuizo,que lhe parecer fobre

mais, que a Bulla do provi- femerefponde aqui bem o P.

mento do P. ízodoro princi- M. ou naõ.

pia aíTim: Dileão filio ízodoro

de Portugália Priorijècularis, Do P. M. S. MARIA
((jr collegiata ecclejia S. ^oan- pag. 112.

nis de Enxahregas <src. &
eíle mefmo titulo, & pala- A Gorafaiba o P. M. que o

vras fe repetem também pe- nome próprio do dito con-

lo difcurfo da Bulla: porem vento nao he de S.Berao; fenaÕ

as Bulias, que vem dirigidas ^^S. jfoaÕ Evangelijla: Bifa-

dos Gerais do P. M. fallaõ qui huma lingoagem nova peva

por outro modo , afaber; na o P. M. mas jujiamente nospo-

fua Chronica pag.2 9 1 .liv. i . demo$ admirar^ deque nao du-

çap. 27. tras oP. M. huma,& vidaj[e-,<sr duvidando^ naõ in-

diz afli: Dileão filio Generali quirijje <(yc.

Cojigregationis S. ^oannis E-

vageliflte in Regno Portugália

<(src. Os quais termos fa5

tnuito diverfos: naõ fe deve ^



REPOSTA.

Nome próprio, primei-

ro,& original do conve-

to de Xabregas he de S. Be-

to, & naõ de S. JoaÕ Evan-

geliíla; com o dito nome o

fundou o noíTo D. Fr. Erte-

vaõ de Aguiar,&a dita Igre-

ja foi aprimeira, que fe dedi-

cou na cidade de Lisboa ao

Santiíiimo Patriarcha S. Be-

to : eíla verdade he notória

em todo efte Reyno;& omef-

mo P.M.que acaba de dizer,

oque ouvimos, íepre incon-

ílante,& eíquecido de fi pró-

prio aífi o confcíía , & ef-

creveno feu Ceo aberto liv. 2-

cap. 26. pag. 472, ibi cha-

mou-fe anojja covgVegaçao de

S. "Joaô Evcwgelifla^ eir come-

çou ajer cabeça delia o novo

convento (de Xabregas )' «^r*

"Proteãor omefnio Santo , a-

quê o convento foi , érhe dedi

cado; pojloque vulgarmente fe
lhe da o nome antigo de S.Ben-

to\ & nelte meímo capitulo

conta a fua fundaçaõ por D.
Fr. Eftevaõ de Aguiar, Ab-
bade de Alcobaça, elhe cha-

ma Morteiro de S.Bento.naõ

menos de ouro vezes, Fes a

Senhora Raynha D.Izabcl,(Sc

por fua contemplação El-

Rey D. AíFonço V. Xeu ma-

ia. 157
rido, que o Pontífice mudaf-
fe o nome,& invocação defta

Igreja, quando a mudou de
Mofteyro de S. Bento, pera

convento chamado de S. Jo>-

aõ Evangelifta; mas naõ po-

de fizer, que fe efquecelíè o
primeiro,& antigo nome do
noffo Santo; nem que fe rif-

cafle da memoria dos povos
circumvezinhos a innata de-

voção, que herdarão de íeus

Pays, ao mefmo gloriozilH-

mo Padre
;
porque naõ ob-

ftante a dita mudança, ainda

hoje, como também confeílà

oP. M. pag. 493, concorre a

qui ( à Igreja do íeu conven-

to de Xabregas) muita gente^

to das as feftas feyras do anno;

ér tnnumeravel na fegunda
outava da Pafoa^ emque fe
fas a fefta do gloriofo Patriar-

ca S. Bento &c. Peloque fahe

a ingratidão; que fendo de S.

Beto a caza,emque moraÕ os

Reverendos P.P. de Xabre-

gas, venha dizendo neftefeu

Caderninho o P. M. q heig-

norãcia do vulgo, darê ao di-

to cõvêto o íeu nome pro-

prio,primeiro,& antigo de S.

Beto, & tãbê fihe aligeireza,

que tendo lido o convento
de Xabregas noíTo dos Mon-
ges de Alcobaça, porque nòs

o largamos a EÍ-Rey D. Af-

fonço V. por hum juro no
Almo-
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me cÔCídere o P. M.taõ pou-

co noticiozo das couzas de

noílà cafa, ^Ihe pareceííe era

pera mim nova alingòige, de

íe chamar hoje o dito cõveto

de Xabregas com o titulo de

S. Joaõ , têdonòs nonoííò

cartório os papeis da funda-

ção , & os da mudança do
dito convento. Se he pera mi
nova a dita lingoagem; fabe-

lo ha o P. M. na fegunda par-

te da minha Hiftoria; porque

temos ainda de averiguaria

humas contas fobre eíle con-

vento de Xabregas,

DoP.iM.S. MARIA
pag. 12 6. §. 9.

QUe lhe vay ao P. M. emq

o P. Izodoro fojje^on naÕ

fojje Cónego., isr Geral da con-

gregação do Evangelijla ao te-

po dafua promoção,perafe em-

penhar cÕtanta maqiíma de

indiferencun, conjeãiiras^

& nos perfitadh\queonaõ era.

Agora lhe yeço a repofta da

quella pregunta., que acima lhe

fiz^ <(jr peraqiie lhe dei tempo:

qualera mayor credito pera a"

quella Real Ahbadia^fer no-

meadopera ella hú Geral i^c.

REPOSTA.
SE nos vay,ou naÕ alguma

couza fobre o cftado,cm^

achou ao P, Izodoro a enco-

menda de Alcobaça, naõ fou

obrigado a deciaralo . E
quanto â pregunta, que outra

ves me fas o P. M. jà lhe ref-

pondi, o q bafta : & fcquer a-

inda outra ves repofta,digo,^"

fuppoem o P. M. que oP.

Izodoro, nem emquanto Pri-

or, nem emquanto Geral, ne

tudo junto podcfle acreditar

a Real Abbadia de Alcoba-

ça, Qiiando o P. Izodoro foi

a pedir o habito ao convento

de Xabregas, levou pera elle

( como diz o P. M,) honia,&

proveito: & quando veyo fer

Cõmendatario a Alcobaça,

naõ íe pode duvidar,que fez

a oraçaõ pela paíTiva; q veyo

bufcar proveyto , & honra.

DoP. M.S, MARIA
pag. 128.

OE/lillo das fiipplicas he

expor cadahíim^oq he,na5

oque foi; quem crera, quepe-

dindo-fe ao Pontifece húfavor

pera hum fogeito , fe alkgaffe

nafnpplica, oufefmffe memo-

ria deq etal avia fido Religio-

fo.,<isr que de prezentefe acha-

vafora da ReligiaÕl iirc.



REPOSTA
NAs fupplicas fe effilla

expor naõ fò o^he ca-

dahum ( como diz o P. ) mas
tudo quanto foi, fe foi hono-
rifico : E fenaó digame o P.

M. fc hoje o propuzeíTem pê-

ra Bifpo, porvêtura na fup-

plica fò fe havia de fazer me-
çaõ do que he , ou também
doque foi.' No demais ( que
diz o P. M. ) confeíro,que o-

naõ acabo de entender; por-

que fenaõ fa5 ReHgiofos,

mas clérigos feculares; fenaõ

promettem eftabilidade per-

petua, como fedeixa dizer, q
leria injuriofo pera o P. Izo-

doro deixar o Habito da Re-
ligião , pera ir fer Prior de

huma Igreja ? O Caderninho

eftà no fim; mas no P. M. a-

inda parece que naõ acabou o
dezejo de fazer arroido.

Do P.M. S. MARIA

PAreceme que tenhofatis^

feito às tres inveãivas do
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P. M. cfpero q nos tomosJuh~
fequentes uze demais piedade

comigo'-, & quandofehaja com
ornefino ardor, farei por lhe

re/ponder cõ a mefma efficacia.

REPOSTA.
"^T Os tomos fubfequentes

ainda determino apurar

algumas noticias; dasq nos

dà o P. M. Francifco de S.

Maria na fua chronica; mas
naõ cõ ardor, fenaÕ por ave-

riguar a verdade,que he o u-

nico Norte por onde me-
governei:& fe vay adizer tu-

do, o farei com muito ma-
yor dezafogo, doque o fiz na

minha primeira parte ; porq

eíla reziílencia do P. M. naõ
me deixa taõ quebrado nas

forças,que duvide entrar ou-

traves com elle em outra fe-

melhante contenda: a fua ef-

ficacia feria muitaimas íe foi,

ou naõ aque baibíTe pera m,e

fatisfazer, julgue-o o Douto
Leytor^ aquém fomente per-

tence.

SOLI DEO HONOR, ET GLORIA

FIM.



ERRATAS. EMENDAS.
Pag. 9. col. 2. regra 12. mas o, lè mas ao.

Pag. 19. coj. i.regra3.no tifco. no fifico

Pag. 24. col. 2. regra no tempo, ao tempo.

Pag. 35". col. 2. tegra i y. fao termos, l\õ os termos.

Pag. 36. col. 2. regra 2. he tempo, he o tempo.

Pag. 40. col. 2. regra 27. referir, referir-fe.

Pag. fi. col. I. regra2i.&aditaordem. &aditaobra.
Pag. 5-6. col. 2. regra 31. a que fua. qucalua.

Pag. 60. col. 2. regra 37. depois dita. depois da dita.

Pag. 70. col. I. regra 28. quixamos. queixamos.

Pag. 76. col. I. regra II. porque impedir, porque em pedir,

Pag. 8r. col. 2. regra i. rnonalial. monacal.

Pag. ibi regra 10. faó. sàm.

Pag. 87. col. I. regra penult. obrigaçaõ. obrigarani.

Pag. 88.C01. 2. regra 27. theologios. theologicos.

Pag. ibi regra ultima tçndener. entender.

Pag.91.col. 2.regra9. atornei. atorijo,

Pag.95'. C0I.2. regra29. queo. quefeo,
Ibi regra ji.feo nam. &onara.
Pag. II 4. col. I. regra 9. eulali. eu ali.

Ibi regra 20. mais. mas.
Ibi regra 1 6. rendas, poem dous pontos. :

Pag. ii5'.col.i.regra25'. chriftina. chriíllaní.

Pag. 1 18. col. 2. regra. i.& depois, eyepes.

Ibi reg. 2. Clego. Clérigo.

Pag. 1 19. col. i. regra 32. gentidade, gentilidade.

Ibi col. 2. regra 28. pero. para.

Pag. 120. col. 2. regra 23. tS. tem.
Pag. 122. col. 2. regra 30 obfoluta. abfoluta.

Pag. i2j-. C0I.2. regra 17. Bernardo. .S.Bernardo.

Pag. 127.C0I. i.reg. 14.P. P. P. M,
Ibi çol. 2.regra 18. porque foi, que foi.

Pag. 128 Gol. I. regra 20. palavras, por palavra?.

Pag. 134.C0I 2. regra 26. olivro. olivro fegundo.
Pag. 135-. col. I. regra 2. fofleoAgioI. fofle com o Aglol

.

Pag. 137. col. 2. regra 24. D. Fernando que foi. D.Fernando de Auílría.
Pag.138.col. i.regra23. feunlho: tira os dous pontos,

Pag. 143. col. I. regra 12. eftranliava. eílranlia.

Pag. 148. col. 2. regra 3. apontava, aponta.

Ibi regra 25-. couza. câu'.a.

Ibi regra 32. Notório. Notário.

Pag.ifi. col. 2. regra 33. havidas, aviadas.

Pag. iy2. col. I. regra 22. por havia, porque havia.

Pag. ij'3. col. 2. regra 27. procedem- precedera.

Pag. if4. col. 2. regra lo.gaftarem. goltatem.

Pag. 1^7, col, 2. regra 24. fahe. fabe.














